
Balkán-félsziget felépítését részletesen meg
vizsgáljuk.

Szeizmológiai csoportunk 1963-ba.n a Geofizi
kai Intézettől a Magyar Tudományos Akadé
miához került. Remélhető, hogy ezzel az át
szervezéssel eddig elhanyagolt szeizmológiai 
obszervatóriumi hálózatunk megújul, és munka- 
területe az adatgyűjtésen túl a tudományos ku
tatásra is erősebben ki fog terjedni. Lehet, hogy 
ez az új szervezés egy egészséges irányzat első 
lépése volt.

Az eddigiekből látható, hogy az elméleti geo
fizikának igen sokrétű feladatot kell megolda
nia. A történeti fejlődés következtében a fel
adatok megoldására hivatott munkahelyek kü
lönböző intézmények hatáskörébe tartoznak. Ez 
az oka annak, hiogy a kutatás egyénekhez kö
tött és esetleges. Ha jó képességű, munkaked
velő kutató dolgozik valamilyen területen, akkor 
ott a munka halad és szép eredményekkel jár. Az 
utánpótlás azonban ott sincs biztosítva. A ki
öregedő kutató után a munka megszűnik. Az 
ilyen szervezési rendszerben új kutatási irá
nyok megindítása is meglehetősen nehézkes, 
és modern, új műszerek beszerzése csaknem

lehetetlen, ezért gyakran kisegítő megoldások
kal kell kísérletezni.

A felvetett problématömeg egy egységes el
méleti geofizikai intézet létesítésével megold
ható. Az egységes intézmény szervezetével az 
egységes kutatási elvek alkalmazását bizonyos 
mértékig a kutatásban résztvevő kutatók egyé
ni érdeklődésén túlmenően is biztosítani lehet. 
Egy ilyen szervezet létezése esetében sokkal 
egyenletesebb és biztosabb fejlődés érhető el, 
és nem kell tartanunk attól, hogy az elméleti 
geofizika fejlődése az 50-es évek elejéhez ha
sonló, kiugró teljesítmények után visszahanyat- 
lik.

Az elméleti geofizika amellett, hogy felvilá
gosítást nyújt a magyarországi gravitációs és 
mágneses erőterek általános térbeli és időbeli 
eloszlásáról, új, egységes gondolatrendszerek 
felvetésével a nemzetközi tudománynak is 
hasznára van, és hozzájárul egész Földünk szer
kezeti problémáinak megoldásához. Gsak erős 
alapkutatási geofizika birtokában művelhetjük 
sikeresen tudományunk műszer- és módszer
kutató, valamint nyersanyagkutató ágait. Első
rendű kulturális kötelezettségünk, de anyagi 
érdekünk is tehát, hogy ezt a tudományágat to
vábbra is virágzásban tartsuk és fejlesszük.

Déikeleídunántáli földtani kutató fórások 
geofizikai paraméter vizsgálata

írta: Baranyi István és Elek István

Az utóbbi években a hasznos ásványi nyers
anyagok kutatása, valamint a szerkezet-kutatá
sok terén a DK-Dunántúlon három szerv geo
fizikai szolgálata fejtett ki tevékenységet: az 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet az Országos 
Kőolaj- és Gázinari Tröszt és a Mecseki Ércbá
nyászati Vállalat.

Az említett szervek által végzett vizsgálatok 
során nagymennyiségű geofizikai mérési adat 
halmozódott fel, amelyek földtani értelmezését 
nagymértékben hátráltatta és hátráltatja ma is 
az -a tény, hogy a sok felszíni mérési adat mel
lett nem ismerjük kellőképpen a különböző 
korú és kifejlődésű képződmények kőzetfizikai 
paramétereit, ami esetenként a felszíni mérések 
helytelen földtani értelmezéséhez vezethet.

Néhány évvel ezelőtt pl. a. DK-dunántúli 
mágneses anomáíiákró,l az volt a geofizikusok 
többségének a véleménye, hogy azok a kréta

korú vulkanikus termékekkel — főleg trachi- 
doleritokkal — kapcsolatosak. Az utóbbi évek 
kutatásai igazolták, hogy a kristályos alaphegy
ség is jelentős mágneses anomáliákat eredmé
nyezhet.

Míg viszonylag kevés mérés volt, a DK-Du- 
nántúl területén — a 4700 m/sec szeizmikus 
sebességeket a gránitra vonatkoztattuk és csak 
arra. Az utóbbi években elvégzett mérési ered
mények alapján kiderült, hogy a grántit ettől 
lényegesen eltérő sebességértékekkel. is jelent
kezhet, sőt 4700 m/sec sebességgel jelentkezhet
nek egészen más képződmények is.

Jelen tanulmányunkban a Mecseki Ércbányá
szati Vállalat által a DK-Dunántúl különböző 
területrészein lemélyített 10 db kutatófúrás 
anyagát dolgoztuk fel, a fúrásokban elvégzett 
geofizikai vizsgálatok és a fúrások maganyagá
ból erre a célra szedett kőzetminták fizikai pa
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raméter meghatározása eredményeinek felhasz
nálásával.

A fúrások helyei: Nyárás völgy, Turony—1, 
Szalatnak—3, Szilágy—1—2—3, Alsónána—1, 
Gyód—2. Magyaregregy—1, Téseny—1. (1.
ábra.)

A kőzetfizikai paramétereket a fenti fúrások
ban az alább ismertetett módszerekkel és mű
szerekkel vizsgáltuk:

a) Karottázs mérések:
1. Természetes gamma szelvényezés,
2. Ellenállás szelvényezés.
3. Szeizmikus karottázs:

a) Szokásos, külső robbantó pontos el
járás,

b) Fordított karottázs (robbantás a vizs
gálandó fúrólyukban történt).

b) Fúrómag vizsgálatok:
1. Térfogatsúly meghatározás analitikai 

mérleg segítségével,
2. Mágneses tulajdonságok meghatározása;

a) Remanens mágnesség (ír),
b) Induktív mágnesség (Ii),

c) Szuszceptibilitás,

d) Koenigsberger-együttható (Q =  —̂ r— I
li J

3. Sebesség meghatározás fúrómagokon. 
Műszer: IPA-típusú szovjet gyártmányú ult

rahangos szeizmoszkóp.

A kőzetfizikai paraméter vizsgálatokba be
vont minták száma 782 db. A mintákat üledé
kes kőzeteknél általában 5 m-ként vettük, a 
kristályos alaphegységben mélyült fúrásokból 
a mintavételi köz általában kisebb volt mint 
5 m.

A mérési adatok feldolgozása két fokozatban 
történt.

I. A fúrómagmintákon történt mérések és a 
számítások elvégzése után az egyes fúrások ka
rottázs szelvényein grafikusan ábrázoltuk a la
boratóriumi mérések eredményeit, a különböző 
paraméterek kölcsönös változásainak megisme
rése céljából.

A 2. ábrán példaként az Alsónána—1, és a 
3. ábrán a Magyaregregy—1 sz. fúrás geofizikai 
szelvényeit mutatjuk be. Megjegyezzük, hogy

1. sz. ábra. A  vizsgált fúrások helyszínrajza (a fö ld
tani nagyszerkezeti vázlatban)
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2. sz. ábra. Alsónána I. sz. fúrás karottázs-szelvénye  
és a fúróm agok fiz ika i paraméterei

mindkét fúrás, mint általában a többi paramé
ter vizsgálatra kiválasztott fúrás is geofizikai 
ellenőrző fúrás volt, és az észlelt mágneses 
anomáliát okozó hatótömeg litológiai összetéte
lének vizsgálata céljából került lemélyítésre.

Az alábbiakban ismertetjük a fenti két fúrás 
vizsgálatának eredményeit.

Alsónána—1 sz. fúrás: a fúrás lemélyítése 
előtt elvégzett geofizikai mérések kiértékelése 
szerint a hatótömeget 90 m mélységben vártuk. 
A fúrás a neogén üledékek alatt 85 m-ben iu- 
tott a kristályos alaphegységbe. Az anomális 
mágneses tér interpretációja alapján meghatá
rozott, h, hatómennyiség és fúrásban kan ott 
mélységadatok közötti eltérés kisebb mint 6%.

A 2. ábrán az elektromos ellenállás (£>i, £>2), a 
természetes gammaszelvény (z), a térfogatsúly 
(°), a remanens CM és induktív (Ií) mágnesség 
grafikonjai láthatók.

A fúrás földtani rétegsora a kővetkező:
0,0— 85,0 m Pleisztocén pannon kép

ződmények;
85,0—129,0 m Ópalaozoós amfibolitpala, 

bosztonit telérekkel;

129,0—235,0 m Alsó karbon korú gránit, 
diabáz telérrel.

A &; é2; görbék alapján az amfibolit pala el
lenállása 500—1500 ohm között változik, át~ 
alakultságától és kvarcedzettségétől függően.

A bosztonit telérek általában kisebb ellen
állással jelentkeznek (100—200 ohm), ezzel 
szemben az utóbbiak gamma aktivitása eléri a 
15—20 gammát, szemben a amfibolit 3-4 gam- 
más aktivitásával.

A gránitot az ellenállásgörbék alapján nem 
lehet különválasztani az amfibolit paláktól. Ter
mészetes gamma aktivitása viszont lényegesen 
nagyobb (21 gamma), az amfibolit pala aktivi
tásánál.

A fúrómagmintákon végzett mérésekből a kö
vetkezőket állapíthatjuk meg:

a) térfogatsúly: az ópelozoós képződmények 
legnagyobb átlagos (2,92) térfogatsúlyuk 
mellett egyúttal a  legjobban változók is a 
paraméter tekintetében (2,5—3,25). A bosz- 
tonittelérekre meghatározott átlagos érték 
2,97, az alsó karbon korú gránité pedig 
2,72. A fiatalkorú üledékek átlagos térfo
gatsúly értéke jóval 2,0 alatt van.

***/&■** 4j*v*vvi*r ** # ftwtm

■ - m
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3. sz. ábra. M agyaregregy I. sz. fúrás karottázs-szel
vénye és a fúróm agok fiz ika i paraméterei
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b) mágneses tulajdonságok: az ópaleozoós
képződmények valamennyi mágneses jel
lemző, különösen pedig a remanens mág
nesesség tekintetében élesen elkülönülnek 
úgy a fiatalkorú üledékektől, mint a grá
nittól is. A gránitok mágneses tulajdon
ságok szempontjából alacsony értékekkel 
ugyan, de határozottan elkülöníthetők a 
gyakorlatilag nem mágneses fiatalkorú üle
dékektől, és valamivel a bosztonittelérek 
mágnesessége alatt maradnak.

Magyaregregy—1. sz. fúrás: a fúrás földtani 
rétegsora a  következő:

0,0—5,0 m-ig pleisztocén lösz;
5,0—185 m-ig diabáz (trachidolerit).

A karottázs szelvényen a y, Sí, 62, SP és bő
ségmérés, valamint a földtani szelvényt és a 
fúrómagok geofizikai vizsgálatának eredménye
it: térfogatsúly, induktív (Ii) és remanens (ír) 
mágnesség görbéit tüntettük fel.

Érdekes eredményt adott a fúráson a rema
nens mágnesség vizsgálata. A karottázs szel
vényen is látható, hogy a remanens mágnesség 
értéke meghaladja az induktív mágnességet. 
Mint ismeretes, a különböző kőzetekre általá
nosan érvényes szabály, hogy a kőzet keletke
zése alkalmával kialakult remanens mágnes
ség (legyen az termoremanens, kémiai vagy 
egyéb mágnesség) a későbbi geológiai korok 
folyamán a különböző fizikai és kémiai hatá
sok, átalakulások következtében exponenciáli
san csökken. Ezért idős kőzeteknél a Q =  Ir/Ii 
viszonyszám a nulla felé közeledik, míg a fia
tal kőzeteknél a Q maximális értékű.

A magyaregregyi fúrásban vizsgálataink sze
rint a diabáz Q =  Ir/Ii viszonyszámának leg
valószínűbb átlagos értéke 2,2. Az előbbiekben 
ismertetett alsónánai fúrásnál — a valószínűleg 
szintén termoremanens mágnesességgel rendel
kező — amfibolit pala Q értéke 0,19, vagyis 
lényegesen kevesebb a Magyaregregyinél.

II. Az általunk vizsgált különböző fúrásokra 
vonatkozóan kapott adatok felhasználásával el
végeztük azok statisztikus feldolgozását, úgy, 
hogy az azonos korban keletkezett képződmé
nyekre kiszámítottuk a fizikai paraméterek át
lagértékét.

A magmintákon végzett paraméter vizsgálat 
eredményeinek a számtani középértékét számí
tottuk ki, a folyamatos regisztrálással történt 
fizikai paraméternek (természetes gamma akti
vitás. elektromos ellenállás) pedig a súlyozott

számtani középértékét határoztuk meg. Az így 
számított átlagértékek diagramja a különböző 
korú képződményere vonatkozóan a 4. á b rá n  
látható. Itt a térfogatsúly a remanens mágnes
ség, a mágneses szuszceptibilitás. a Q =  Ir/Ii 
érték, és a természetes gamma aktivitás átlag
értékeit tüntettük fel. Az adatok értékelése 
alapján az egyes paraméterekre vonatkozóan az 
alábbiakat állapíthatjuk meg:

4. sz. ábra. DK-Dunántúl képződményei kőzetfizikai 
paramétereinek átlagos értéke

a) Térfogatsúly: a neogén korú üledékek tér
fogatsúlya lényegesen kisebb a  mezozoós és 
idősebb képződmények térfogatsúlyánál. Az 
alaphegységen belül anomálisan magas térfo
gatsúllyal jelentkeznek az ópaleozoós metamorf 
képződmények (2,90 gr/cm3), a gránit átlagos 
térfogatsúlya 2,70 gr/cm3. A vulkáni kőzetek 
közül a bosztonitnak van legkisebb térfogat- 
súlya (2,52 gr/cm3).

b) Mágneses tulajdonságok: a különböző kép
ződmények közül anomálisan kiugró, az átlag
értéket egy vagy több nagyságrenddel meg
haladó remanens mágnesességgel rendelkezik 
a kréta trachidolerit és a valószínűleg ópaleo
zoós szerpentinit. Viszonlag nagy remanens 
mágnességet mutatnak az ópeleozoós metamorf 
képződmények is.
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Az üledékes eredetű kőzetek közül egyedül 
a  perm-időszakiak mutatnak jelentősebb re
manens mágnesességet, különösen az alsó perm. 
Igen kicsiny, 1,10'6 CGSM-nél kisebb értékűek 
az üledékes eredetű szilur időszaki fekete palák, 
a mezozoós és a fiatalabb üledékes képződmé
nyek.

A gránit szuszceptibilitása mindössze 7,6.10‘6 
CGSM. Az üledékes képződmények közül a 
perm szuszceptibilitása a legnagyobb.

Érdekes képet mutat a Q =  Ir/Ii viszony- 
szám alakulása az egyes képződmények tekin
tetében. A Q értéke a trachidolerit és a permi 
kőzetek kivételével minden egyes képződmény
nél kisebb mint 1,0. A Q érték nagy átlag
értéke a permi képződményekben azért meg
lepő, mert üledékes képződményekről van szó, 
melyeknél a Q viszonyszám lényegesen kisebb 
szokott lenni 1,0-nál. Ez a tény felhívja a fi
gyelmet a permi képződmények paleomágneses 
vizsgálatának lehetőségére.

A vizsgált képződményeik /'r/h-ban kifejezett 
átlagos természetes gamma aktivitása 3-24 kö

.£2mt  ̂ Hr/tft/st/t ti ~tf*t*tt

5. sz. ábra. Nyárásvölgyi fúrás térfogatsúly és mág
neses tulajdonságainak hisztogramái

zött változik. Legkisebb aktivitással az ópaleo- 
zoós szerpentinit (3) és kréta trachidolerit (6), 
a legnagyobb aktivitással a  gránit (24) jelent
kezik. Anomális értékkel jelentkeznek 'a pa- 
leozoós képződmények középső permi maxi
mummal, valamint az alsónánai fúrásban ha- 
rántolt bosztonit.

Az ismertetett 4. ábrán az átlagértékeket tün
tettük fel, melyek különböző területek azonos 
korú képződményeire vonatkoznak. Az átlag
értékek azonban nem tükrözik az azonos kép
ződményeken belüli kőzetfizikai paraméter ér
tékek szórását, még akkor sem, ha megadjuk az 
adott képződményhez tartozó legkisebb és leg
nagyobb értékeket.

Felvetődik a kérdés, hogy azonos korú és 
Összetételű, de különböző területi elhelyezke
désű kőzetek fizikai paraméterei hogyan vál
toznak egymáshoz viszonyítva. Erre a kérdésre 
kíséreltünk választ adni az 5. és 6. ábra meg
szerkesztésével.

6. sz. ábra. Turony 1. sz. fúrás térfogatsúly és mág
neses. tulajdonságainak hisztogramái
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Az 5. ábrán a mecseki (nyárásvölgyi fúrás), 
a 6. mellékleten a villányi (Turony—1 sz. fú
rás) kifejlődésű, felső és középső permre vonat
kozó térfogatsúly és mágneses tulajdonságok 
adatainak hisztogramjait mutatjuk be.

A vízszintes tengelyek mentén a különböző 
fizikai paraméterek ( , Ii, ír, Q,) értékválto
zásait tüntettük fel, a függőleges tengely men
tén pedig az adott értékközön belül jelentkező 
esetek számát, (vagyis a hisztogramok fizikai 
értelme közel azonos a Gauss-féle eloszlási 
görbével).

Legfelül láthatjuk a mágneses szuszceptibi- 
litás hisztogramjait, melyek szerint mind a két 
területen a felső és középső perm mágneses 
szuszceptibilitása közel azonos. A minták döntő 
többsége 0—10.10"® CGSM közötti értékkel ren
delkezik;.

Felülről a második diagram a kőzetek induk
tív mágnesességét tükrözi. Mivel ebből a fizikai 
paraméterből számítjuk a szuszceptibilitás ér
tékét, természetesen ezek is hasonló értékűek, 
habár a villányi permnél a hisztogram valami
vel szabálytalanabb lefutású, főleg a 3,0—4,0.10'i 
intervallumú szakaszra eső maximum miatt. 
A számított számtani középértékek a villányi 
permre 2,14.10“® CGSM, .a mecseki permre 
2,16.10"® CGSM, tehát gyakorlatilag teljesen 
azonos értéket mutatnak.

Felülről a harmadik görbe a két terület per
mi képződményeinek remanens mágnességét 
mutatja be. A mecseki permben a remanens 
mágnesség értéke gyakorlatilag 0-3,010"® CGSM 
intervallumba esik, míg a villányi permnél a 
remanens mágnesség értékei 0-33.10"® CGSM 
értékek közé esnek, meglehetősen arányosan el
szórva.

A mecseki perm remanens mágnesességének 
számtani középértéke a 154 db minta alapján: 
0,80.10"® CGSM, míg a villányi perm?Ü61 min
ta alapján 7,40.10"® CGSM, tehát megközelítő
leg az utóbbi egy nagyságrenddel nagyobb. Ez 
a tény rendkívül élesen rámutat a kétfajta per
mi képződmény eltérő jellegére.

Mint ismeretes, üledékes képződményeknél 
a remanens mágnesség kialakulása a vízben le
begő mágneses részecskéknek az üledékképző
dés folyamán ható földmágneses térbe történő 
beállásával, és irányítottsággal rendelkező le
ülepedésével magyarázható. Ez az irányított
ság főleg nyugodt leülepedési viszonyok, vagyis 
a partszegélyi • zónától távolabb alakultak ki,

nyugodt vízviszonyok mellett. Ezért tapaszta
latunk szerint is, főleg az igen aprószemű ho
mokkövek, az aleuritok rendelkeznek nagyobb 
remanens mágnesességgel a villányi területen. 
Ezen belül legnagyobb remanens mágnesesség
gel a vörös színű képződmények jelentkeznek. 
A mecseki típusú pérmben is találunk a villá
nyival makroszkopikusan azonos aleurolit ré
tegeket a felső és középső permben, azonban a 
villányival ellentétben ezek nem rendelkeznek 
különösen nagyobb értékű remanens mágneses
séggel. Felvetődik a kérdés, miért? Vizsgála
taink jelenlegi állása szerint az okot valószí
nűleg azokban a képződményekben kell keresni, 
amelyekből a permi üledékek képződtek a két 
területen. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a 
kétfajta perm más-más alapkőzetből, vagyis 
különböző letarolási területről származhat.

A mecseki és villányi perm mágneses tulaj
donságainak különbözőségét jól mutatják a Q 
értékek hisztogramjai is, ahol a Q =Ir/Ii. 
A mecseki permnél a Q értékek kicsinyek, míg 
a villányi permnél nagyok. Az előbbi számtani 
középértéke Q =  0,37, az utóbbié Q =  3,56.

Az alsó sorban a térfogatsúly értékek elosz
lásának hisztogramjait tüntettük fel, A mecseki 
perm hisztogramjának maximuma 2,61 gr/cm3 
körüli, míg a villányi permé 2,68 gr/cm3 értékű.

A fúrások által harántolt kőzetek látszólagos 
fajlagos ellenállás- és szeizmikus sebességérté
keinek változását az I. és II. sz. táblázatban 
tüntettük fel. E két paraméter részletes elem
zése nélkül is megálapítható, hogy azokat kor
relációs kapcsolatba lehet hozni a korábban is
mertetett paraméterekkel.

Az ellenállásméréseket Kardos István, a se
bességadatokat pedig Várfalvi Lajos geofizikus 
dolgozta fel a MÉV által az 1. ábrán feltüntetett 
fúrások ellenállás- és szeizmikus szelvényezési 
adatainak alapján. Az egyes kőzetek fúrómag
mintákon mért sebességértékeit kérésünkre az 
Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt Szeizmikus 
Üzemének laboratóriuma határozta meg.

Ismertetett tanulmányunkban a DK-dunán- 
túli terület egyes, meghatározott korú és ösz- 
szetételű kőzetei fizikai paraméter vizsgálatá
nak eredményeiről számoltunk be. Az elvégzett 
vizsgálatok kezdetét jelenti egy átfogó országos 
programnak, amelynek megvalósítása a leg
fontosabb magyarországi kőzettípusok fizikai 
paramétereinek szélesebb körű megismerését 
eredményezi.
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1. ez. táblázat Látszólagos fajlagos ellen állások

Súlyozott szám tani In tervallumFöldtani kor K ő z e t midig
ohm. m. ohm. m.

1 2 3 4

lösz 26 10—50
PLEISZTOCÉN agyag 10 9—15

homok 37 35—60

m árga 18 3 -9 0
PANNON agyag 12 9—17

homokkő 23 13—38

SZARMATA diatóm a földmánga 
homokkő

10
14

7—20
9—18

m árga 5 3—7
TÖRTÖN aleuolit

homokkő
7

20
7—8

1 0 -3 0
mészkő 32 30—36

agyag 5 3—11
HELVÉT homokkő 30 4—60

agyagos homok 17 5—45

ALSÓ-KRÉTA bostonit
diabáz

310
120

70—500
30—240

TRIÁSZ-ANIZUSZI mészkő-dolomit 
m árgás mészkő-dolomit

1000
235

380—2500
230—290

CAMPILI mészkő
m árga

320
140

290—380
70—160

mészkő a) N yárás völgy 435 380—600
SZEIZI m árga

b)
a) Nyárásvölgy

970
300

950—1050 
180—160

aleuro lit 50 30—90

homokkő a) Nyárásvölgy 370 280—420
aleűrolit a) Nyárásvölgy 270 200—380

b) 55 20—130
FELSÖ-PERM homokkő a) NyárásvöLgy 400 220—650

b) 85 35—210
kongtam®- a) Nyárásvölgy 650 640—660
rá tum b) 175 75—360

KÖZÉPSÖ-PERM homokkő a) Nyárásvölgy
b)

300
94

200—65Ö 
60—180

ALSÓ-PERM aleurolit 104 55—350

SZILUR
hóm okkő-ko vapala 149 5—550
kovapala-antracitos 198 2—400
kanglam erátum 815 280—1260

gránit 310 20—750
ÓPALEOZOIKUM am fibolitpala 750 450—1050

szer pen tin it 2700 750—5500

Megjegyzés: a  b) jel a nyárásvölgyi fú rás kivételével az összes többi vizsgált fú rá sra  vonatkozik:.
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2. sz. táblázat
Szeizmikus sebességek

Fúrás Geológiai kor Képződmény
Szeizmo-
karottázs M intam érés

m/sec.

Szeizm. szelv.

1 2 3 4 5 6

PERM homokkő 3220 - -  .

Szala tnak—3 ÓPALEOZOIKUM kavapala, homokkő 5260 3000—6000 —

ÓPALÉOZOIKUM grán it 5400 5700 *—

PLErSZT. PANNON hom ok-agyag 1240
K. TRIÁSZ dolomit mikő 5780 1500—1800ru rony—l F. és K. PERM homokkő 3880 1460—6000 5400—6100
A. PERM aleurolitos hkő 5800 4250 3300—3900

A. TRIÁSZ homokkő 4120 3500—3640 .

Nyárásvölgy F. PERM homokkő 4650 — —

K. PERM homokkő 5080 3410—5100

PLEISZT. PANNON homokkő 1520
SZARMATA homok, agyag 1850

Szilágy—1 TÖRTÖN homok, agyag 1870
F. PERM homok, agyag 3200
KARBON gránit (mállóit) 3450

Szilágy—2 PANNON—SZARMATA mészm árga, a.gyagmárga 1650

Déltiszántúl geológiai-geofizikai elemzése
írta: dr. Facsinay László, dr. Tolmár Gyula és Varga Imre

A Tiszántúl D-i részének mélyföldtani tanul
mányozása az 1941. évben megindult kőolajku
tató mélyfúrásokkal kezdődött el. A szervezett, 
korszerű tudományos alapokon nyugvó, nagy
arányú kutatás csak 1945 után indult meg. (4). 
Az elmúlt évek során jelentős szénhidrogén- 
telepeket fedeztek fel ezen a területen. Ezek 
feltárását kiterjedt és rendszeres geofizikai, el
sősorban szeizmikus mérések előzték meg.

Az Alföld D-i részén először a  MANÁT vég
zett a kutatási igényeknek megfelelő kis terü
letekre kiterjedő graviméteres és szeizmikus 
méréseket, majd a negyvenes évek elején a 
Geofizikai Intézet részletes Eötvös-inga fel
mérést hajtott végre.

A gravitációs izoanomál térképek alapján ki
tűzött fúrások nem várt eredményt szolgáltat
tak. A sándorfalvi és a ferencszállási (nagy gra
vitációs anomália értékekkel jellemzett) maxi
mumok helyén lemélyített fúrások viszonylag

mélyen, a felszín alatt 1995,2, illetve 2573,0 mé
ter mélységben még alsópannon korú rétegek
ben fejeződtek be, holott a tótkomlósi kisebb 
értékű és kisebb amplitúdójú gravitációs maxi
mumon mélyített fúrásokban lényegesen kisebb 
mélységben már mezozoós korú kőzeteket tár
tak fel a fúrások. A mezozoikum felépítésében 
triász dolomit (s =  2,74) és agyagpala, vala
mint kérdéses korú júra (s =  2,62) kőzetek 
szerepelnek.

A mezozoikumra közvetlenül a pannon soro
zat települ. A mezozoós összlet legmagasabb 
pontja a felszín alatt 1475 méter mélységben 
van, a mezozoikum felszíne általában azonban 
1600 méter körül helyezkedik el. A tótkomlósi 
maximum kis kiterjedésére utal, hogy a K-re 
levő kaszaperi fúrás a felszín alatt 1902 méter 
mélységben érte el a triászt, a csanádapácai fú
rás pedig 2223 méter mélységben valószínűleg
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