A mélyföldtani szerkezetvizsgálatok növekvő szerepé
a nyersanyagkutatásban
Irta: Benkő Ferenc
Az elmúlt év végén Varsóban földtani mun
kacsoport vitatta meg a mélyföldtani szerkezetvizsgálatok időszerű kérdéseit.
A mélyföldtani szerkezetvizsgálatok az or
szágok földtani felépítéséről eddig kialakított el
képzelések tekintetében igen nagyjelentőségűek;
döntő fontosságúak az ásványi nyersanyagtele
pek keletkezési folyamatainak tisztázásához, az
előfordulások települési törvényszerűségeinek
megállapításához, a felderítő kutatások leghaté
konyabb irányainak meghatározásához és az ás
ványi nyersanyagbázis további növeléséhez.
A hosszúlejáratú népgazdasági tervek kidol
gozásának eddigi tapasztalatai azt mutatják,
hogy már a közeljövőben, az általános perspektí
vák meghatározásának időszakában jelentősen
növelnünk kell ásványi nyersanyagkészleteinket.'
A felszínhez közeli képződmények egyre fokozó
dó földtani ismeretessége és megkutatottsága
következtében ez mindinkább a nagyobb mély
ségben települő új ásványi nyersanyagelőfordu
lások feltárása révén oldható meg, ezért a mély
földtani telepítés vizsgálata és ennek alapján
újabb nagy ásványi nyersanyagelőfordulások
feltárása a földtani munka egyik legfőbb felada
ta lesz.
A különböző országokban eddig végzett
ilyen irányú kutatások alapján már le lehet
szűrni bizonyos tapasztalatokat, és ki lehet je
lölni a földkéreg vizsgálatára legalkalmasabb
kutatási irányokat és legfontosabb módszereket.
A mélyföldtani problémák eredményes megol
dásához azonban több évre szóló tervek összeál
lítása szükséges a földtani és geofizikai ismere
tesség helyzetének elemzésére és a mélyföldtani
szerkezetek komplex földtani-geofizikai vizsgá
latára.
Az ilyen terv alapja a földtani területegysé
gek meghatározása (rajonírozás), a főbb földtani
kutató és felderítő feladatok meghatározása, a
tervezett munkáknak a legalkalmasabb műsza
ki-technológiai módszerekkel való elvégzése, a
megfelelő tudományos kutató munkák megala
pozása és megszervezése, valamint a gazdasági
mutatók számítása.
A fentiek alapján a mélyföldtani felépítés
kutatásának hatékonyabbá tételéhez a következő
irányelvek szem előtt tartása kívánatos:
1. A mélyföldtani felépítés kutatása az
egyik legfontosabb feladat az ásványi nyers
anyagkészleteknek a távlati. népgazdaságfej
lesztési tervekben figyelembe vett jelentős
növeléséhez, mivel a föld mélyében jóval na
gyobb ásványi nyersanyagkincsek vannak, mint
ahogyan az a felszínről ismert előfordulások
alapján megítélhető.
2. A területek mélyföldtani felépítésének
kutatását a következők figyelembevételével
ajánlatos végezni:
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— meg kell határozni azokat a rétegtani
kőzettani, kifejlődési, magmás, szerkezeti és
egyéb földtani tényezőket, amelyek megszabják
az ásványi nyersanyagelőfordulások elhelyezke
désének törvényszerűségeit;
— ki kell mutatni, és prognosztikusán érté
kelni kell az ásványi nyersanyagelőfordulások
elhelyezkedését megszabó szerkezeteket;
— tisztázni kell a fedett és félig fedett te
rületek szerkezetileg egységes szintjeinek perspektivitását kőolaj és földgáz, mélységi vizek —
köztük az ásvány- és hévizek, túlhevített gő
zök — valamint ércek és nem ércek előfordulá
sára vonatkozóan;
— folyók és tavak vizeit szennyező ipari
vizek elnyelésére, valamint a földgázkészletek
tárolására alkalmas stb. szerkezeteket kell ki
mutatni;
— meg kell oldani a nagy mélységben levő,
•elfedett ásványi nyersanyagelőfordulások fel
derítő kutatásával kapcsolatos és a földtani tu 
domány tovább fejlesztéséhez szükséges föld
tani feladatokat.
3. A mélyföldtani-geofizikai kutatások há
rom fő irányra oszlanak;
a) szerkezetföldtani-geofizikai munkák a
mélységben elhelyezkedő, kőolaj és földgáz, vala
mint a szilárd ásványi nyersanyagok és mély
ségbeli vizek kutatása szempontjából fontos
helyi szerkezetek felderítése és térképezése, s
azok továbbkutatásra való előkészítése céljából,
s egyéb, gyakorlati és elméleti szempontból fon
tos földtani feladatok megoldására;
b) regionális földtani-geofizikai munkák na
gyobb területek kőolaj-földgáz és más ásványi
nyersanyag perspektíváinak tisztázása céljából;
szintesen települő üledékes (vulkanogén-üledékes) kéregrészek felépítésének, kőzettani kifej
lődési és geokémiai sajátosságainak, s a gyűrt
vagy kristályos alaphegység szerkezetének vizs
gálata:
c) a földkéreg főbb tektonikai szerkezeti
elemeinek tisztázása céljából végzett, a kéreg
általános vizsgálatával kapcsolatos munkák.
4. A mélyföldtani felépítés vizsgálatát —
elsősorban a már bányászatilag telepí
tett, illetve a perspektivikus népgazdaságfejlesz
tési tervek szerint várhatóan telepítésre kerülő
területek ásványi nyersanyagelőfordulásaira irá
nyulóan — a földtani térképezéssel együtt, vagy
a korábban végzett földtani térképező munkák
kiegészítésével kell megszervezni.
5. A mélyföldtani felépítés kutatását több
évre szóló földtani-geofizikai keret tervek alap
ján kell végezni a fedett ásványi nyersanyagok
olyan mélységig való komplex kiértékelésével,
amelyben azok termelése még gazdaságosnak
látszik.
Ezekben a tervekben célszerű figyelembe
venni:

álápján vaíó elkülönítését, azok gazdasági jelen
tőségét és nyersanyag-perspektivitását;
— a kutatások módszerét, sorrendjét, mű
szaki és gazdasági mutatóit;
— a tervek teljesítéséhez szükséges anyagi,
műszaki és pénzügyi szükségletet;
— a kutatási módszerekre és technikára
irányuló tudományos kutató munkákat;
— a mélyföldtani kutatások anyagainak
összesítését és- a mélységben települő, fedett
ásványi nyersanyagok prognózisának kidolgo
zását.
6. Földtani tájegységek szerint csoportosí
tani kell azokat a területeket, amelyek mélységi
felépítését szükséges kutatni, hogy el lehessen
különíteni a közös tektonikai szerkezetű és ás
ványi nyersanyag lehetőségekkel rendelkező
természetes földtani egységeket a földtani-geo
fizikai módszerek komplex alkalmazhatósága és
egyértelmű adatok nyerése érdekében. E mel
lett elemezni kell a csoportosított területek
földtani és geofizikai ismeretességét, és területegységek szerint meg kell határozni az alapvető
földtani és felderítő kutatási feladatokat.
7. A mélyföldtani felépítés kutatási mód
szereit a korábban végzett munkák hatékony
ságának kiértékelése alapján kell megválaszta
ni, alkalmazva azokat a terület konkrét földtani
viszzonyaira, illetve az ásványi nyersanyagelő
fordulások felderítő kutatási perspektíváinak
komplex értékeléséből és vizsgálatából adódó
feladatokra.
8. A rétegtani kutatások terén:
— minden földtani tájegységre egységes ré
tegtani beosztást kell kidolgozni, külön választ
va azokat a rétegtani egységeket, amelyek a
mélyföldtani felépítés kutatásával kapcsolatos
feladatok megfelelő megoldását biztosítják;
— össze kell hangolni az egyes területeken
elkülönített összes összletek és egyéb rétegtani
egységek felosztását, hogy minden országnak
eleve egységes rétegtani beosztása legyen;
— a jelenleg gyakran kevés magvétellel
vagy teljesen mag nélkül lemélyített fúrások
szelvényeinek lehető legmegbízhatóbb értel
mezésének megalapozására a rétegtani felosz
tást minél általánosabban geofizikai (közte karottázs) munkákkal, valamint a geokémiai ku
tatások eredményeinek széleskörű felhasználá
sával kell elvégezni.
9. A biosztratigráfiai kutatások terén nagy
figyelmet kell fordítani a felderítő kutatások
szempontjából fontos összletek összehasonlító
alap (etalon) szelvényeinek kidolgozására. Eze
ket különös gonddal kell mikropalentológiai és
palinológiai vonatkozásban vizsgálni, mivel idő
vel nőni fog a magnélküli fúrások terjedelme.
Fejleszteni kell a nemzetközi rétegtani be
osztás határait jelentő rétegek korának biosztra
tigráfiai megalapozására szolgáló munkákat,
hogy olyan megbízható alappontjaink és szelvé
nyeink legyenek, amelyeket a különböző orszá
gok területén felhasználhatók korrelációra.
A biosztratigráfiai és paleontológiái kutatá
sokat a kőzetek és ásványok abszolút kormegha
tározásával, valamint paleomágneses vizsgála~n
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Í0. Igen elterjedten kell végezni az üledé
kes, magmás és metamorf kőzetek abszolút ko
rának meghatározására irányuló vizsgálatokat,
nem tévesztve szem elől a rétegtani, ősföldrajzi
és a mélyföldtani felépítés kutatásának együtte
sében végzendő fontos munkákhoz szükséges
nagyjelentőségű geokronológiai módszereket.
Fel kell használni az izotópos összetételre vo
natkozó adatokat, mert enélkül a kőzetek abszo
lút kormeghatározása jóval kisebb jelentőségű.
11. Az ásvány-kőzettani vizsgálatokat céltu
datosan kell végezni a magmás, metamorf és
részben a metaszomatikusan elbontott kőzetek,
— mint az ásványi nyersanyagok hordozói —
anyagi összetételének meghatározása céljából,
hogy az ásványi nyersanyagok felderítő kutatá
sát tudományosan meg lehessen alapozni, kidol
gozva és általánosítva az ásványi nyersanyag
előfordulások genezisére és eloszlási törvénysze
rűségeire vonatkozó megállapításokat.
12. Fokozni kell elsősorban a meddő üledé
kekkel fedett ásványi nyersanyagelőfordulások
felderítési prognózisának megindokolására irá
nyulóan a regionális és elméleti tektonikai mun
kákat.
13. Tökéletesíteni kell a mélyben elhelyez
kedő ásványi nyeranyagelőfordulások prognó
zisának elméleti megalapozását. Ezzel kapcsola
tosan alapvető jelentőségűek a kőolaj-földgáz, a
mélységi vizek és egyéb ásványi nyersanyagok
közvetlen kimutatására szolgáló olyan geofizikai
és geokémiai módszerek, amelyek segítségével a
felderítő munkák lényegesen gyorsabbá és ha
tékonyabbá tehetők. Ezért a tudományos kuta
tások egyik legfontosabb feladata a közvetlen
felderítésre alkalmas módszerek elméleti alap
jainak kidolgozása.
14. A geokémiai kutatásokat, mindenek
előtt a ritka és szórt elemek, a színesfémek, a
kőolaj és földgáz keletkezésére, illetve felhalmo
zódására alkalmas területeken pedig ezek elő
fordulásainak felderítése céljából kell kiteljesí
teni. Az előttünk álló felderítő kutatások elvég
zésének megbízható tudományos megalapozásá
ra mind az egyes összletekben, mind a különbö
ző geokémiai tartományokban meg kell határoz
ni az előforduló elemek klarkját.
15. Meg kell vizsgálni, hogy lehetséges-e a
meddő kőzetekből való magvételi arány csök
kentése, figyelembe véve a különböző geofizi
kai vizsgálati módszerek (karottázs) széleskörű
alkalmazását.
16. Az egyes területek mélységi felépítését
illetően a geofizikai kutatási módszerek terén;
— kiindulásul mágneses és a graviméteres
felvételeket kell végezni 1:200 000, majd na
gyobb méretarányokban;
— regionális alapszelvények mentén szeiz
mikus és geoelektromos kutatásokat kell vé
gezni, kidolgozva a közvetlen és a találkozó útidőgörbék teljes sémáit, valamint a pontszondá
zás egyszerűsített változatait;
— refrakciós, szeizmokarottázs, korrelációs
— a területegységek földtani sajátosságok
tokkal együtt kívánatos-elvégeznr.

refrakciós és reflexiós módszerrel regionális
szeizmikus munkákat kell végezni;
— az elektromos kutatási munkák során
alkalmazni kell a tellurikus, a vertikális és dipolszondázást, a mágnestellurikus szondázást;
— a regionális munkák után kell az egyes
területek vagy szerkezetek kutatását elvégezni,
— általánoságban szeizmikus és elektromos
módszerrel, egyes esetekben azonban részletes
graviméteres módszerrel, beleértve az Eötvösinga méréseket is.
17. A geofizikai tudományos kutató munká
kat a következő feladatokra kell összpontosí
tani:
— a geofizikai adatok földtani kiértékelési
módszereinek kidolgozása és további tökéletesí
tése;
— az új geofizikai kutatási módszerek el
méleti alapjainak, ezen belül a kőolaj-földgáz
és egyéb ásványi nyersanyag előfordulások köz
vetlen kutatási módszereinek kidolgozása;
— modellkísérletek folytatása;
— a nagy hőmérséklet és nyomás mellett
végzendő geofizikai mérési módszerek kidolgo
zása.
18. A mélyföldtani felépítés eredményes
vizsgálatához alapvetően meg kell szilárdítani a
tervezett kutatásokhoz szükséges anyagi és m ű 
szaki bázist.
Ezen belül:
— olyan nagyfordulatszámú fúróberende
zések szükségesek, melyek műszaki jellemzői
megfelelnek a konkrét kutatási feltételeknek és
feladatoknak, így magfúrásra 1500 m és ennél
nagyobb mélységre kisátmérőjű 'magfúró beren
dezéseket-kell biztosítani. A kőolajkutatáshoz
szintén kisátmérőjű fúróberendezések biztosítá
sa szükséges;
— fejleszteni kell a meglevő geofizikai mé ■
rőműszereket, elsősorban a gravimétereket, a
nagyfrekveneiájú szeizmikus berendezéseket, a
magrezonáns magnetométereket, az elektromos
és. radioaktív karottázs felszereléseket, a geoelektromos műszereket stb.;
— meg kell gyorsítani a magnetofonos
szeizmikus berendezések sorozatgyártását, a
folyamatos regisztrálású szeizmikus és az akusz
tikai karottázshoz szükséges műszerek és nagy
pontosságú terepi magnetométerek előálítását;
— a nagymélységű kisátmérőjű fúrásokban
geofizikai mérésre biztosítani kell a megfelelő
műszerek és berendezések — elsősorban a radio
aktív és mágneses karottázs készülékek, a, radioátvilágításos műszerek, inklinométer és ori
entált magvételhez szükséges készülékek — so
rozatgyártásának gyors kidolgozását és beveze
tését.
19. A mélyföldtani felépítés kutatása során
kapott eredményeket olyan speciális térképsoro
zaton kell ábrázolni, amelynek megválasztása
és tartalma megfelelő az ásványi nyersanyag
előfordulások tudományosan megalapozott prog
nózisának biztosításához és a kapott adatok tel
jes felhasználásához. A mélyföldtani felépítés
vizsgálatakor az általánosan ismert közönséges
földtani, geofizikai és egyéb térképeken kívül az
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alábbi speciális térképet kívánatos a lehetősé
gekhez képest elkészíteni:
— földtani térképek a következő változa
tokban: negyedkor nélküli térképek; az egyes
abszolút mélységi szintek szerint összeállított
térképek (leggyakrabban a 0 m-es, a tenger
szint magasságának megfelelő); különböző nagy
mélységű alapszintek felszínének szintvonalas
térképe az izohipszák feltüntetésével; több réte
get ábrázoló térképek, ahol az emeletek felépí
tését és kifejlődését festéssel és vonalkázással
ábrázolják;
— kőzettani — kifejlődési térképek a fedő
vagy fekvő szintvonalaival és az adott szint vas
tagsági adataival. Az ilyen térképeket ajánlatos
a tároló kőzet fizikai sajátságaira vonatkozó, va
lamint geokémiai, geofizikai és más olyan ada
tokkal kiegészíteni, amelyek közvetlenül vagy
közvetve ásványi nyersanyagok felhalmozódásá
val kapcsolatosak lehetnek;
— geokémiai (metallometriai, hidrokémiai.
bitumen és szerves széntartalom és más hasonló)
térképek, lehetőleg összekapcsolva a kőzettani-kifejlődési térképekkel,, feltüntetve rajtuk
a vastagságvonalakat és a rétegek felszínének
szintvonalait vagy izopach-vonalakat;
— geofizikai térképek a zavart tömegek
és a vezérszintek mélységi szintvonalaival; a he
lyi mágneses anomáliák térképe; a mágneses és
nehézségi erő anomáliáinak térképei az antiklinálisok és szinklinálisok megállapítható tenge
lyeivel és határaival; szerkezeti-tektonikai váz
latok azoknak a határoknak, területeknek a ki
mutatásával, amelyek fizikai paraméterei elté
rőek;
— szerkezeti (tektonikai) térképek egy vagy
néhány vezérszint felszíni szintvonalainak és
tektonikai szerkezetének ábrázolásával, valamint
egyes szintek szerinti szerkezeti térképek;
— ásványi nyersanyag és prognosztikus
térképek, amelyek adatokat tartalmaznak az ás
ványi nyersanyagok helyéről és kiterjedéséről,
az ásványi nyersanyagelőfordulások felderítése
szempontjából nagyfontosságú összletekről és
képződményekről, valamint azok perspektívái
nak lehetséges kiértékeléséről, az ásványi nyers- anyagok várható jelenlétére utaló olyan közve
tett ismérvekről (mindenekelőtt geofizikai és
geokémiai anomáliákról), amelyek alapján azok
kiértékelhetők. Lehetőleg el kell készíteni az
egymással genetikailag kapcsolatban álló nyers
anyagegyüttesek, valamint az egyes hasznosít
ható ásványosodást tartalmazó szintek prognosz
tikus térképeit is;
— vízföldtani (hidrogeológiai) térképek,
amelyeknek a mélységi vizek egyre nagyobb je
lentősége miatt olyan kérdésekre kell felelniük,
mint: vízkészletek helyzete, azok felhasználási
lehetőségei. Az ásványvizekben igen gazdag te
rületeken — ahol a vízkészletek mennyisége és
a vizek kitermelhetősége sok esetben döntő fon
tosságú — speciális hidrokémiai térképeket kell
összeállítani. Meghatározott specifikus tartalom
ban kell összeállítani a hévíz- és túlhevített gőz-

(vulkáni területek) készleteket bemutató térké
peket.
— a területek földtani sajátosságai, az ásvá
nyi nyersanyagok települési viszonyai, valamint
a kutatás és a termelés műszaki-gazdasági kö
rülményei más térképek összeállítását is indo
kolttá tehetik.
*
Az irányelvek jelentősen hozzájárulnak a
hazánk mélyföldtani — mélyszerkezeti viszo
nyainak megismeréséhez szükséges kutatások
hatékonyabb módszerének kialakításához, s ezen

keresztül nyersanyagbázisunk minél teljesebb és
gyorsabb feltárásához.
Geológusainkra, geofizikusainkra és mély
fúró szakembereinkre hatalmas feladatok vár
nak e munkák megtervezése és eredményes el
végzése során. Reméljük, az irányelvek alapján
— a kutatómunkák jobb tudományos megala
pozásával — további ugrásszerű sikereket fo
gunk elérni az ország mélyföldtani viszonyainak
megismerésében,

Az artézi kútfúrás legújabb technológiája
és a kútak vízhozama
Irta: Bélteky Lajos
A hazai artézi kútfúrások technológiája az
utolsó néhány évben rohamos fejlődést mutat. A
kútfúrás alatt nemcsak a szorosan vett fúrási
műveletet, hanem a kút készítésével kapcsolatos
egyéb műveletek összességét kell érteni.
A kútfúróipar államosítását követő évek
ben, 1951—1952-ben már sikerült széles körök
kel megismertetni a műszakilag helyes kútkiképzés előfeltételeit, követelményeit, és a gya
korlati megvalósításnak módját és eszközeit. A
legfőbb követelmény — mint tudjuk — az, hogy
a vízszolgáltatásba bekapcsolt, másszóval beszűrőzött rétegnek nem szabad kapcsolatba kerül
nie a fúrással harántolt porózus rétegek egyiké
vel sem.
Ezt a követelményt a hazai kútfúró kisipar
az államosítást megelőző 50—60 évben nem
csak teljesen figyelmen kívül hagyta, hanem ez
zel homlokegyenest ellenkező technológiát ala
kított ki és alkalmazott. Ennek részleteit — azt
hiszem — már felesleges ismertetni, úgyszintén
azokat a károkat sem kell részletesen felsorolni,
amelyek a népgazdaságot, közelebbről a mélysé
gi vízkincset a helytelen kútkészítési technoló
gia következményeként érték.
Az új, helyes technológia bevezetését meg
nehezítette az a körülmény, hogy az államosí
tott kútfúróipar az első években túlnyomóan
azokkal a fúrómesterekkel volt kénytelen dol
gozni, akik kisiparosoknál szerezték szaktudá
sukat s azok kútkiképzési módszere „vált vérük
ké”. Ezzel szemben megkönnyítette az új mód
szer megismertetését, hogy az állami központi
irányító szervnek módjában volt az^-1949 óta
szerzett tapasztalatokra hivatkozva, gyakorlati
példákkal bemutatni a helyes kútkiképzésből
származó előnyöket s különösen azt, hogy mi
lyen döntő kihatása van a kutak vízhozamára.
Az eredmény elég gyorsan mutatkozott.
1954. évben a kutak átlagos vízhozama már 218
1/p volt, közel ötszöröse a kiinduló 1949. évi víz
hozamátlagnak.

A furatszelvényezés alkalmazásának hatása a
vízhozamra
A technológia fejlesztéséhez a további
újabb, szélesebb alapot a geofizikai műszeres
vizsgálatok adták meg. A furatszelvényezésnek,
a karottázsnak a kútfúrási munkáknál való al
kalmazása volt az egyik legnagyobb jelentőségű
lépés a hazai artézi kútfúrás történetében. Ab
ban az időben, amikor a szelvényezést még nem
használták, nagy nehézség volt, hogyan lehet a
vízadó réteg közvetlen fedőjében való zárást
olyan területen is könnyen megvalósítani, ahol
a rétegsor teljesen, vagy részben ismeretlen
volt.
Megoldásként annak idején csak a kisátmérőjű keresőfúrás jöhetett szóba, ettől azonban,
mivel lelassítja a munka menetét és hátráltatja
a tervteljesítést, kivitelezőink nagy része ide
genkedettA keresőfúrás alkalmazását megnehezítette
továbbá az a körülmény is, hogy a műszaki fej
lesztés elsősorban a fúrási haladás növelésére
törekedett s ennek érdekében teljesen áttért az
iszapöblítéses forgatásos (rotary) fúrásra.
A rotary fúrás egyik nagy előnye, hogy
gyors a fúrási előhaladás, másik pedig, hogy
megfelelő fajsúlyú és viszkozitású iszappal hószszabb szakaszon lehet csövezés nélkül előfúrni s
ezáltal a beépítendő csőrakatok számát és kg/fm
súlyát csökkenteni lehet. Kevesebb a hibaforrást
jelentő tömszelencék száma is. Hátránya is van
azonban, főleg a nálunk használt jobböblítéses
módszernek mégpedig az, hogy bizonytalan és
nem pontos a rétegek települési sorrendjének és
mélységbeli helyének a megállapítása és nem le
het keveredés nélküli, zavartalan mintát venni a
kőzet és a szemcseméret meghatározása céljá
ból.
A különböző mélységből származó furadékot ugyanis keveredetten hozza fel az öblítővíz
és gyakran a mélyebben települt, kisebb fajsú
lyú furadék hamarabb jelenik meg a külszínen,
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