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A délalföldi szénhidrogén kutatások 
legújabb eredményei

Irta: Dr. Dank Viktor

A délalföldi szénhidrogénkutatások ered
ményeként eddig az alábbi területeken tártunk 
fel művelésre érdemes mennyiségű kőolaj-, 
vagy földgáztelepeket:

1941. Tótkomlós földgáz
1958. Pusztaföldvár kőolaj- ésf.
1959. Battonya 

Tompa
1960. Mezőhegyes 

Rém
1961. Pusztaszőllős 

Battonya-Kelet földgáz
1962. Üllés kőola j-ésf

Végegyháza
1964. Szánk 

Soltvadkert
1965. Algyő

kőolaj- ésf. 
földgáz 
kőolaj- és f.- 
földgáz 
kőolaj és f.

földgáz 
kőolaj- és f. 
földgáz 
kőolaj- ésf.

Riskundorozsma kőolaj- és f.-g

(CH)*
-gáz (CH+C02) 
-gáz (CH+CCfe)

-gáz (CH)
(CH)

-gáz (CH+CCb) 
(CH+CO2) 

-gáz (CH)
(CH)

-gáz (CH)
(CH)

-gáz (CH)

A felsorolásból látható, hogy az 1957-ben 
elindított új földtani koncepció alapján folyó 
komplex előkutatások eredményeként a Dél
alföldön számos kőolaj- és földgázelőfordulást 
tártunk fel mélyfúrásokkal, a kezdettől 1941-ig 
bezárólag felkutatott egyetlen földgázlelőhely- 
íyel szemben. Kőolajtelepek jelenléte tehát 
1957 . után vált ismeretessé a Délalföldön. Az 
újabb földgázelőfordulások többségének kész
lete nagyságrenddel nagyobb, mint a tótkom- 
lósi.

A dél-tiszántúli kutatások 1957-től sikere
sek, a Duna-Tisza köziének déli részén az 1962- 
ben felfedezett Üllés az első jelentős ered
mény.

Az alábbiakban az üllési, szanki, algyői, 
soltvadkerti adatokat foglaljuk össze dióhéj
ban, mint a Duna-Tisza közének legújabb ku
tatási eredményeit.

A terület mélyföldtani felépítése

A mellékelt térképen (1. sz. ábra) látható 
felosztás szerint a Duna-Tisza közén (l.-el je 
lölve) találjuk azt a területet, ahol a negyed-

* CH-al jelöltük a túlnyomórészt szénhidrogénöket 
tartalmazó földgázelőfordulásiokat. —  CH-|~C02-vel a 
szénhidrogén-széndioxid gázkeverék telepeket.

és harmadidőszaki üledékek alatt epikontinen- 
tális-mezozóos, illetve paleozóos kristályos kő
zetekből álló medencealjzatot értek el a fú
rások.

A medencealjzat hasonló kifejlődése alap
ján földrajzi elterjedését figyelembevéve, ezt 
„kiskúnsági paleozóos-mezozóos aljzatú neogén 
medencének” neveztük.

Ettől keletre (2.-vel jelölve) „flis-szerű” 
aljzattal jellemezhetően a Tisza menti „flis 
övét” körvonalaztuk. Tovább, keleti irányban 
(5-tel jelölve) azt a területet különítettük el, 
ahol — eddigi ismereteink alapján — a me
dencealjzat paleozóos és epikontinentális-me- 
zozóos képződményekből áll.

A főleg paleozóos, alárendelten mezozóos 
kőzetek felépítette ÉNY—DK-i irányban húzó
dó tiszántúli rögvonulat feletti pliocén üledé
kekben tártuk fel a Délalföld eddigi légj elen- 
tősebb kőolaj- és földgáztelepeit.

Ma már jelentős eredményekről adhatunk 
számot a Duna-Tisza közén is.

A 2. sz. ábrán szembeötlő a nagykiterje
désű „Békési süllyedék” , ahol a harmadidő
szaki üledékek tetemes vastagsága nemcsak 
közvetett geofizikai módszerekkel, de néhány 
mélyfúrás tanúsága szerint is bizonyított. Ez 
a mély üledékgyűjtő a Tisza-Körös összefolyá
sánál délre fordul és Hódmezővásárhely—Ma- 
kó-i árok néven ismert mélyvonulatként a Ti
sza vonalával párhuzamosan áthúzódik jugosz
láv területre. Legmélyebb része a szeizmikus 
mérések alapján 6000 m-nél is nagyobb mély
ségűre becsülhető.

A kutatási munkahipotézis a vastag me- 
denoeüledékebben a szénhidrogénkeletkezést és 
a csapdaképződést egyaránt feltételezte; ezen 
az alapon gazdasági jelentőségű felhalmozódá
sokat is remélt. A hipotézis helyességét azóta 
számos kőolaj- és földgáztelep feltárása iga
zolta.

A szerkezeti elemeket és a szénhidrogén- 
telepek viszonyát ábrázoló térképen (1. sz. áb
ra) látható, 'hogy a medence „partjain” maga
sabb szerkezeti helyzetben kialakult csapdák
ban ipari jelentőségű kőolaj- és földgáztelepek 
egész sorát tárták fel a magyar és jugoszláv 
kutatások. A területről áttekintést a 3. sz. 
ábra nyújt.

1



Geofizikai mérések áttekintése

Az első geofizikai méréseket maga Eötvös 
Lóránd végezte Szeged és Baja környékén az 
1909— 1911 években. 1921— 1922-ben tovább 
folytatódtak az Eötvös-ingás mérések, 1941— 
44 között a Duna-Tisza köze déli részén, Tom
pa, Madaras, Katymár, Sándorfalva, a Tisza- 
Maros szögben Ferencszállás térségében tör
téntek egymáshoz kapcsolódóan összefüggő 
mérések Eötvös-ingával, részben a MANÁT 
(Magyar—Német Ásványolaj RT) megbízásá
ból. A MANÁT graviméteres méréseket is esz
közölt ezen a területen, sőt a hannoveri SEIS- 
MOS cég szeizmikus munkálatokat is végzett 
Sándorévá és Ferencszállás környékén. A ré

gi munkák dokumentumai nagyrészben meg
semmisültek a második világháborúban.

Sándorfalván és Ferencszálláson sikerte
len mélyfúrásos kutatásokat, Tótkomlóson gáz
kitöréssel bizonyított pozitív kutatási eredmé
nyeket ismerünk.

1949— 1950-ben, majd 1958-ban Eötvös-in
gával, 1980— 1962-ben graviméterrel a Duna- 
Tisza köze és Tiszántúl déli részének felméré
se 1956— 1958. között áttekintő jellegű mág
neses mérésekkel kiegészítve megtörtént.

Az OKGT Szeizmikus Kutatási Üzeme 
1953—54—55—56. években ezen a területen 
reflexiós regionális vonalakat mért. 1955—57.
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között Jánoshalma környékén, 1954— 1957— 
1958-ban Soltvadkert—Kecel között, 1957-ben 
Baja vidékén, 1959— 1960— 1962. Fábiánsebes- 
tyén, 1959— 1960— 1961. években Kistelek, Fe- 
rencszállás, 1961-ben Csanádpalota—Makó tér
ségében, 1962-ben Szeged—Üllés—Ferencszál-

Ü l l é s

Előkutatás:

Az OKGT. Kutatási Főosztálya által előírt 
program keretein belül 1959— 1961. években 
Szeged környékén átnézetes reflexiós szeizmi-

SZERKEZET! ELEMEK ES SZENH/DQOGENTELEPEK ELOSZLÁSI VISZONYAI

iljU li ntogin mtdBnct 

1 I 2 1 Tiuamtnli kriupAtogin flip őr.

* m  isuküainM  kriit-pakogin flis 

J | 4 1 HuinLúH Őptlemoos t/jutü ntogin rntdence 
, [—b I Dillisiintvli piltoii-31 ■ míjLoiöet tjltUi® I w I ntogin medence

t 1 á 1 nSolejtelepek

* I t 1 SíinhuSrogcngii leiepei

* [ U  ilindiotiógiz telepet

10 ESZI Jrinhi&Ofen - súndloiid giskrrtrik telepei 

"  S  Htdtncttlji* kitmtH vonuljtn 

«E 23  M edtncltljzet mihjrcnoiet*

<1 m  Htzozoiíum i  U lti min 

» E D  Ptkoicáum t  felnin

lás, 1964-ben Szánk körzetében folytak részle
tes reflexiós szeizmikus mérések.

A mérések kiértékelése nyomán megindul
tak a mélyfúrások a perspektivikusnak ítélt 
földtani alakulatok feltárására a „Szegedi me
dencében” .

kus méréseket végzett az OKGT. Szeizmikus 
Kutatási Üzeme. A kiértékelés során ÜLLÉS— 
BORDÁNY térségében É—ÉNY, D—DK-i 
elnyúló medencealjzat kiemelkedésre utaló tér
kép volt megrajzolható a nagy süllyedék nyu
gat-felé emelkedő szárnyán.
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Felderítő kutatás:

A mélyebb medencerészek felől feltételez
hető volt a szénhidrogénmigráció, továbbá az 
akkumuláció lehetősége; így a Kutatási Főosz
tály még a részletező mérések elvégzése előtt 
1962-ben megtelepítette az első, majd csakha
mar — még az első fúrás lemélyítése és kivizs
gálása előtt — a második felderítő kutatófú
rást is. Ezzel egyidejűleg a részletező szeizmi
kus mérések tovább folytak, melyek eredmé
nyeként a kutatási területtől ÉNY-i irányban 
újabb mélységbeli gerincre utaló alakulat volt 
körvonalazható.

Az időközben lemélyített fúrások eredmé
nyei alapján rekonstruálható mélyföldtani vi
szonyok eltérést mutattak a szeizmikus méré
sek értelmezése adta képtől, ezért 1964-ben 
tovább szorgalmaztuk a részletező mérésekéi, 
felhasználva immár a mélyfúrások szolgáltatta 
adatokat. A mérések feladata az alsópannóniai 
fekvő összlet szerkezeti viszonyainak tisztázása 
volt.

Kőolaj földtani viszonyok:

A terület legidősebb képződménye Üllésen 
„flis-szerű” rétegösszlet, melynek tektonikái
kig erősen igénybevett törmelékes , kőzeteire

diszkordánsan települ a tortonai emelet homok
kőből, konglomerátumból, márgából, tufából ál
ló sorozata. A „flis” -t itt még nem harántolta 
át egyetlen fúrás sem. A tortonai képződmé
nyek vastagsága jelenlegi ismereteink szerint 
10— 160 m között változik. Rajtuk szintén fel
lelhetők az erőteljes tektonikai igénybevételre 
utaló jelenségek, sőt a felettük diszkordánsan 
települő alsópannóniai rétegekben is gyakoriak 
a csúszási lapok, mozgásra utaló 20— 30n-os 
dőlések. Az alsópannóniai sorozat átlagban 850 
m vastag. A felsőpannóniai képződmények 
1000—1200 m vastagságot képviselnek, míg a 
levantei és pleisztocén rétegek 450 m-t tesznek 
ki átlagosan. Kőolajföldtani szempontból a tor
tonai (kőolaj, szénhidrogéngáz) az alsópannó
niai (szénhidrogéngáz) és a felsőpannóniai (kő
olaj, szénhidrogéngáz) képződmények eredmé
nyesek.

Az 1. sz. felderítő kutatófúrás a tortonai 
konglomerátumban kis kőolajtelepet tárt fel 
éghető szénhidrogéngáz kíséretében.

A törtön főleg éghető gáztermelést szol
gáltat. A telep „túlnyomásos” : 2002 m-foen mér
ve, a rétegnyomás: 322 at., tehát kereken 
60%-kál múlja felül a hidrosztatikai nyomást. 
A hőmérséklet ugyanitt: 134 C°.

Az alsópannóniai gáztelep rétegnyomása a 
hidrosztatikai nyomással egyenlő.
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Kedvező áteresztőképességre utal a 10 mm 
átmérőjű fúvókán mért 130 000 m3/nap gáz
termelés. A gázzal együtt felszínre került olaj- 
emulzió vizsgálata a pannon szénhidrogének 
közös és a tortonai külön genetikának feltéte
lezését támasztja alá.

A felsőpannóniai alemeletben a felső-alsó- 
pannoniai határhoz közel jelenleg 6 telepet is
merünk, melyek közül kettő kőolajat, a többi 
szénhidrogéngázt tartalmaz.

Az első felsőpannóniai telepet már az Ül- 
lés— 1. sz. felderítő kutatófúrás feltárta, és 
122 m:i nap kezdeti olajtermelésével igen bizta
tó eredményt adott.

Üllés gyorsabb megismerése és mi
előbbi konkrét nagyságrendi értékelése ér
dekében bizonyos fokú ésszerű mértékű kon
centrációt eszközöltünk még ez év elején. En
nek célja elsősorban a produktív felsőpannon 
továbbkutatása volt, melynek érdekében az al
sópannont éppen csak elérő Üllés-Felső elneve
zésű fúrásokat mélyítettünk a terület nyugati 
szárnyán, ugyanakkor második lépcsőben a tör
tön harántolásával a mélyebb szintek megku
tatását végeztük az északi és északnyugati te
rületrészeken. A felsőpannóniai és alsópanno- 
niai kőolaj- és földgáztelepekben a rétegnyomás 
értéke minden esetben a hidrosztatikai nyo
mással egyező, vagy közel egyező.

Az üllési terület kutatása lényegé
ben befejezettnek tekinthető. Az itt 
lemélyített 26 db mélyfúrással ismeretes
sé vált, hogy a terület elsősorban föld
gáz szempontjából jelentős, mert kereken 1/2 
milliárd m3 95— 96% szénhidrogéntartalmú jó 
minőségű ipari földgázkészlete mellett az olaj- 
termelés elenyészően csekély. A szorosan vett 
üllési területen a továbbiakban már csupán 1—
2 fúrás lemélyítését tervezzük.

Gazdaság földtani értékelés

Az üllési terület gazdaságföldtani értéke
lése a jelenlegi készletek figyelembevételével 
pozitív eredménnyel zárult: a tiszta potenciális 
népgazdasági haszon 212 millió Ft a kutatási 
és termelési költségek levonása után. Haszno
sítása Szeged városban folyamatban van, ahol 
egyidejűleg a városi gáz szénből történő előál
lítását megszűntették.

S z á n k

Előkutatás

Kiskunmajsa térségében 1963. évben foly
tatott szeizmikus mérések alapján — többek

között — SZÁNK—JÁSZSZENTLÁSZLÓ kö
zött egy ÉNY-DK irányú mélységi relatív ki
emelkedés volt megrajzolható.

Felderítő kutatás:

Ezen a gerincvonulaton került lemélyítésre 
az első szanki felderítő kutatófúrás, mely kez
deti hozama alapján az Alföld egyik legna
gyobb jelentőségű új kőolajlelőhelyét sejttette. 
A fúrás 1880 m (— 1765 m t. sz. a.) mélység
ben érte el a törmelékes fáciesű miocén (tor
tonai) képződményeket, és a tetőzónából kez
detben 10 mm 0 -jű  fúvókán napi 353 m3 ola
jat termelt 18 900 m3 gáz kíséretében.

A kedvező kezdeti eredmény alapján ke
rült sor a 2., 3., 4., 5. sz. fúrásppntok kitűzésére 
és 1965. év elején az üllésihez hasonló koncen
trációt is létrehoztunk a terület mielőbbi gaz
dasági értékelése érdekében.

Kőolajföldtani viszonyok:

Ezen fúrások adataiból nyilvánvalóvá vált, 
hogy a szeizmikus adatok alapján megrajzolha
tó kép nem fedi a valóságot, sőt a szeizmikus 
adatok alapján feltételezett keleti irányú mé
lyüléssel szemben az ellenkezőjét tapasztaltuk 
a miocénre vonatkozóan. Ez a megállapítás ku
tatási szempontból egyrészt kedvező volt, mert 
feltételezhettük, hogy a produktív rétegösszlet 
a vártnál nagyobb kiterjedésű, másrészt rámu
tatott a pliocén medencealjzat kutatást nehezí
tő esetleges töréses szerkezet-alakulására.

A gyakorlat azóta továbbra is csak erősíti, 
hogy ezen a területen nem lehetséges megkö
zelítő pontossággal előre jelezni a neogén alj
zat helyzetét, kifejlődését.

A fekvő, általában paleozóos kristályos alj
zat, kivéve a Szánk—2 jura (?) mezoóos összle- 
tét.

A tortonai összlet felső szakasza lithotham- 
niumos mészkőkifejlődés, alsó része meszes tö
mött homokkő és konglomerátum a lepusztítás 
mértékétől és a preformált térszínitől függő 
kifejlődésben és vastagságban. A szarmata me
szes homokkő és márgaösszlete helyenként ki
mutatott, másutt feltételezett, vas?v hiányzik. 
Változatos korú, szerkezeti helyzetű medence- 
aljzat Szánkon viszonylag kis területen lezaj
lott egyenlőtlen medencealjzat mozgásokról ta
núskodik.

Kőolaj- és földgáz a feltehetően tortonai - 
szarmata homokkő, továbbá a tortonai konglo
merátum, ill. lithothamniumos mészkőrétegek
ben tárol. Az első fúrásban 247 at. rétegnyo
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mást észleltünk, ami az 1880 m-es mérési mély
séget figyelembevéve a hidrosztatikai nyomás
hoz viszonyítva 30%-os túlnyomást képvisel.

Szánkon a szénhidrogéntároló rétegek hasz
nosítását egyrészt a változatos, geológiai adott
ságokból eredő másrészt a kiforratlan techno
lógiák (cement, iszap) okozta problémák aka
dályozzák. Az első helyen áll a töréses szerke
zetalakulás következtében fellépő hidrosztati
kai nyomásértéket meghaladó túlnyomás és 
helyenként teljes mértékű iszapveszteség. Ezek 
és más, itt nem említendő ok következménye
ként a jelenleg lemélyített fúrások közül ke
vés a jól kiképzett kút, sőt a béléscső mögötti 
oementpalástok nem megfelelő zárása miatt az 
átfejtődés veszélyével is számolni kell.

Eddigi ismereteink szerint a szanki terü
leten hiányzik a miocén alatti törmelékes „flis” 
jellegű kifejlődés, és a tortonai rétegek alatt 
paleozóos metamorf-, vagy epikontinentális 
mezozóos medencealjzat található.

Egy év leforgása alatt kereken 20 db ku
tatófúrást mélyítettünk ezen a területen. 
A fúrások adatainak nyomán ma már egy 7,5 
km, 2—2,5 km hosszú tengelyekkel jellemez
hető ÉN Y—DK-i irányban elnyújtott ellipszis
alakú területet tartunk perspektivikusnak. A 
terület ÉNY-i része erősebben megkutatott, míg 
a DK-i részen a kutatások most vannak felfej
lődőben.

Az ÉNY-i területrész viszonylagos felfúrt- 
sága ellenére ma még sem a földtani, sem a 
hidrodinamikai adatok nem elegendők a ter
melés reális megítéléséhez, mert a szeszélyes 
tektonikai és kőzetlkifejlődési viszonyok, vala
mint a miocénben fellépő hidrosztatikainál na
gyobb nyomás és az ezt helyenként tovább bo
nyolító iszapveszteség az adatszerzést és a ku
tak kiképzését igen megnehezíti.

A jövő évben 25— 30 db fúrás lemélyíté
sét tervezzük. A cél elsősorban az ÉNY-i már 
gazdasági jelentőségű terület részletező meg
kutatása és a DK-i ellipszis-szárny továbbfej
lesztő kutatása.

A szanki területen befejezetlen még a ku
tatás, a megismeréshez további mérések és 
újabb fúrások lemélyítése szükséges. DK-i irá
nyú továbbfejlesztést a gravitációsan kimuta
tott maximum értékelését célozta a Szank-Dél- 
1 sz. felderítő fúrópont kitűzése.

Ma annyit ismerünk, hogy a fenti mére
tekkel jellemzett ellipszis alakú területnek je
lentős részét várhatóan gázsapka foglalja el. 
melynek peremén egyelőre csak az ÉNY-i ré
szen bizonyítottan tektonikával tagolt olajsáv 
húzódik, egyelőre lehatárolatlanul. A gázsapka 
készlete jelenleg 4 milliárd m3-re becsülhető.

Gazdaságföldtani értékelés

A szanki szénhidrogéinkutatások már ed
dig is jelentős népgazdasági eredményt hoztak 
és a kutatások továbbfolytatásához önmaguk is 
biztosították az anyagi fedezetet. Ha csupán 
a gázkészletet vesszük alapul, akkor a ráfordí
tott kutatási és a ráfordítandó termelési költ
ségek levonásával a potenciális tiszta népgaz
dasági haszon közel 2 milliárd Ft-ra tehető. 
Ez a szám a jövőben a további kutatások során 
még növekedni fog.

A területen a kísérleti termeltetések, ka
pacitásmérések során kitermelt kőolajmemnyi- 
ség hathatósan támogatja az olaj termelési terv 
teljesítését. A gáz felhasználására helyi vonat
kozásban is történtek intézkedések és a nagy 
országos gázvezetékrendszerbe való bekapcsolá
sa is időszerűvé vált.

A környék kutatása

Szánktól keletre a jászszentlászlói szeiz
mikus gerincre a közeljövőben telepítünk mély
fúrásokat.

Szánktól Ny-ra és DNY-ra Pirtó közelé
ben is tervezünk fúrást a közeljövőben. A har- 
kai kiemelkedésen az első felderítő fúrás vizs
gálata folyamatban van, a második fúrás mé
lyítésére megindultak az előkészületek.

Az Eresztő térségében kimutatott szeizmi
kus kiemelkedésen a kutatások szintén hama
rosan megkezdődnek. Kutatási tervünkben sze
repel a Pusztamérgestől ÉK-re elterülő gerinc- 
vonulat a Kiskundorozsma—Üllés és az Üllés— 
Forráskút-i szeizmikus kiemelkedések fúrások
kal történő megvizsgálása is. A kiskundorozs
mai, forráskúti, jászszentlászlói területeken a 
második lépcsőben az eddiginél mélyebbre ha
toló fúrások is szükségesek lesznek.

Kiskundorozsimán a közelmúltban újabb 
kőolajtelepet ismertünk meg az első felderítő 
kutatófúrásban.

A medence mélyebb fekvésű területeinek 
vastag üledékösszleteit a megfelelő felkészülés 
és gyakorlati tapasztalatok birtokában szintén 
programiba vettük. Fábiánsebestyéu és Algyő 
Környékén a medence belsejében levő képződ
mények sztratigráf iájának megismerése és a 
geofizikai adatok pontosabb értelmezése távo
labbi extrapolálhatósága érdekében felderítő ku
tatófúrások mellett a jövőben paraméter-jelle- 
gű fúrásokat is telepítünk.

S o l t v a d k e r t

Előkutatás

Soltvadkert környékén az 1942— 43-as 
években végzett graviméteres mérések alapján
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kimutatott két kisebb gravitációs maximumon 
az 1954—58 között végzett reflexiós szeizmi
kus mérések a gravitációs maximumoktól kis
sé eltolódva mélységi kiemelkedésre utaló in
dikációkat eredményeztek. A területtől É-ra 
lévő Kiskőrös— 1 sz. kutatófúrás liász korú kő- 
olajnyomos agyagmárga-összletet tárt fel, a 
szénhidrogénképződés feltételei tehát a mezo
zoikumban bizonyítottak. Távolabb, az üllési és 
a tompái területeken a miocén és pliocén adott 
gazdasági jelentőségű eredményeket.

Felderítő kutatás

Áz első felderítő kutatófúrás az alsópanno- 
niai homokkőrétegekben jóminőségű gáztelepet 
tárt fel. A fúrások az alsópannon alatt szarma
ta (homokkő, mészkő, márga) tortonai-helvéti 
(vulkáni tufit, márga, breccsia, konglomerá
tum), helyenként „flis” jellegű törmelékes kré
tát és paleozóos gránitot tártak fel. Ahol grá
nitot ért a fúró, ott felette közvetlenül miocén 
települ. A „flis-szerű” törmelékes képződmé
nyek megjelenésükkel eddigi ismereteinket 
döntő módon egészítik ki.

Gazdasági értékelés

A kutatások Soltvadkert térségében lassan 
befejeződnek. Az előzetes becslések alapján 
mintegy 50 millió m3 készletű gázelőfordulás- 
sal gyarapodott szénhidrogénkészletünk. A ku
tatás értékelése folyamatban van, a jelek sze
rint kifizetődő volt ezen a területen is. A kör
nyék' hasonló jellegű indikációinak megkutatá
sa jövő feladataink közé tartoznak.

A l g y ő

Előkutatás <

Az algyői szerkezet a Szegedi medence 
mély részén helyezkedik el. A területre vonat
kozó megelőző geofizikai mérések során 1959— 
1961. között különböző geofizikai, főleg szeiz
mikus mérések történtek. A mérések eredmé
nye szerint Algyő és Tápé között ÉNY-DK 
irányban környezetéből kiemelkedő, mélyben 
eltemetett vonulat húzódik, amelynek tetővi
déke Algyő mellett megtalálható.

Felderítő kutatás

A szerkezetet igen reményteljesnek tartot
tuk, és fúrással történő kutatását már az 1963.

és 1964. évi fúrási tervünkben is szerepeltettük, 
de lemélyítésére csak az 1965. évben került sor.

Az Algyő— 1 sz. felderítő kutatófúrást az 
Algyő melletti szerkezet tetővidékére tűztük ki 
Í964. december 9-én. A fúrás geológiai-műsza
ki fúrási tervében a Szegedi medence tapaszta
latai alapján 1600 m mélységtől szénhidrogén- 
tároló rétegek jelenlétére számítoittunk és ezek
nek megfelelően történt a fúrás kiképzésének 
megtervezése. A fúrást 3000 m mélységig ter
veztük. Lemélyítésének munkálatai csak 1965. 
június 20-án kezdődtek meg a nagyteljesítmé
nyű kitörésgátló szerkezetek beszerzése miatt, 
inivel Ülléshez és Szánkhoz hasonlóan túlnyo
másra számítottunk.

Ez az első, 3000 m-re tervezett felderítő 
kutatófúrás 1965. nyarán 1500 m körüli mély
ségben haladt, amikor a tápéi vízkutatófúrás
ban megperforálták az olajkitöréshez vezető ré
teget. Ennek kissé részletesebb ismertetésére as 
algyői szénhidrogénkutatások körül támadt té- 
<res nézetek tisztázása miatt van szükség.

Tápé Tiszatáj Mg. Tsz. termálvíz fúrás adatai:
1964. október 17-én készítette el a szakvéle
ményt a Magyar Állami Földtani Intézet Víz
földtani Osztálya.

A fúrás tervezett mélysége 2000 m volt.
1965. március 22-én kezdte meg a mélyítési 

munkálatokat az Országos Vízkutató és 
Fúró Vállalat Ceglédi Üzemvezetősége 
EM 140 berendezéssel.
A fúrást 2007 m-ig mélyítették és 2004 
m-es saruállással 6 5/'8” -os béléscsővel 
látták el.

1965. május 28-án perforálták meg három má
sik szakasszal együtt az 1953— 1962,5 m 
olaj tartó réteget.
A többi perforáció: 1940— 1949 m 

1923— 1930 m 
1906— 1911 m.

1965. június 7-én az öblítőiszapot vízre kicse
rélték, ennek kapcsán olajos vizet, majd 
tiszta olajat termelt a lyuk, melyet az 
Alföldi Kőolajfúrási Üzem beavatkozásá
val elfojtottak.

A további munkálatokat az Országos Kő
olaj- és Gázipari Tröszt irányításával végez
ték, mely szerv a kutat átvette, és a felmerült 
össz-kiadásokat térítette. A munkálatok során 
tömítővel az 1953— 1962,5 m felsőpannoniai ho
mokkőréteget termelésre kiképezték és az 
OKGT gondoskodott a felszínre került kőolaj 
elszállításáról.

Az algyői szénhidrogénkutatások tehát nem 
a tápéi vízkut eredménye alapján indultak meg.

Az Algyő— 1. sz. fúrásban műszaki nehéz
ségek miatt ugyan, nem sikerült a tervezett 
3000 m mélységig lehatolni, de 1779 m és 2230
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m közötti szakaszon mintegy 39 db porózus, 
vizsgálatra érdemes réteget jelölhetünk meg, 
melyek vizsgálata a tárgyidőszsakban folyik.

Ezek szárnyhelyzetében helyezkedik el a 
vízkút olajos rétege.

Az 1965. augusztusában megindult 2. sz. fú
rásban közel 2000 m-ben a tápéi kút rétegé
nél mélyebb helyzetű és attól független olaj
tároló réteget tártunk fel, és állítottunk kísér
leti termelésbe. Mindkét kúton termeltetési kí
sérleti mérések folyamatban vannak, és iga
zolják azon kutatási kiindulópontul szolgáló 
feltételezésünket, mely szerint: a pannon ,,Ü1- 
lés felső” szintje itt is produktív kifejlődésű 
Tehet.

A jövő évben ezen a területen 63 000 m 
mélyfúrást mélyítünk és a nagyobb mélységek 
megismerésének hangsúlyozott szorgalmazása 
mellett a már produktív szintek továbbnyomo- 
zását is foy tatjuk.

A területen jelenleg működő berendezé
sekhez a közeljövőben további berendezést csa
tolunk, a megismerések gyorsítása érdekében.

Nem szabad azonban szem elől téveszte
nünk a terület perspektivításának megítélésé
ben, hogy a Dél-Alföld itt feltárt felső-alsó- 
pannon határon kifejlődött tárolószíntjei len
csés kifejlődésű homokkőrétegeket tartalmaz
nak, melyek igen gyakran nagy kezdeti hoza
mú, de rövid élettartamú kutakkal jellemzet
tek. Az algyői szerkezet kétségtelen a legna

gyobb perspektivítású terület mind alföldi, 
mind országos viszonylatban, amely perspek- 
tivítást a további mélyfúrások hivatottak bi
zonyítani.

Gazdasági értékelés

Még távol vagyunk-attól, hogy az algyői 
területet alaposabb megismerés alapján ilyen 
vonatkozásban értékelhessük. Annyit azonban 
már most megállapíthatunk, hogy a kutatások 
jelenlegi szakaszában becsülhető potenciális 
népgazdasági haszon a befektetéseket bősége
sen-meghaladja és ez a jövőben tovább foko
zódik. Közelebbi meghatározhatóság igénye nél
kül ezt az értéket milliárd Ft-os nagyságrend
ben körvonalazhatjuk.

A dél-alföldi szénhidrogénkutatások jelen
leg legeredményesebbek.

Az eredmények tudományos és.gazdasági 
vonatkozásban egyaránt nagy jelentőségűek. A 
vizsgálatoknak mindkét irányban történő kiszé
lesítése, rendszerezése és korszerűsítése foko
zódó ütemben folyik. Feladatunk a már ered
ményes területek minél gyorsabb megismerése, 
az adatok azonnali újra-értékelése és a továb
bi felderítő kutatások szolgálatába állítása, az 
így megalapozott igény alapján a kutatás tech
nikai erőinek csoportosítása.'

Az úrkút! mangánércteriilet mai földtani értékelése
írta: Dr. Cseh Németh József

Ö s s z e f o g l a l á s :  A Déli-Bakonyban az 
úrkúti terület mangánérce hazánk fontos nyers
anyagbázisa. Az irodalomból 1874 óta, a bányá
szati kutatások alapján 1917 óta ismerjük.

A mangánösszletet is magába foglaló jura 
rétegsor ÉK—DNY-i csapásirányú, 12 km hosz- 
szúságú, 4— 6 km szélességű vonulatban helyez
kedik el a keleten felszínen lévő, nyugaton a 
mélyben fedett triász kőzetek között. Az utóbbi 
éveikben a kutatások a területet részben leha
tárolták. A mangánösszlet részben képződési 
adottságoknál fogva maradt ki, nagyrészt azon
ban lepusztult. *

* Előadta a M FT Középdunántúli Csoportja úrkúti ülé
sén 1962. szeptember 28-án. Kézirat lezárva 1964. de
cember 31.

Az 500—-550 m vastagságú jura rétegsor
ból 350—400 m-t a liász tölt ki. A liász alsó 
tagjai karbonátos kőzetek, mészkövek, később 
ezeket szilikátos-karbonátos kőzetek, tűzköves 
mészkövek váltják fel. A középső- és felgőliász 
határon éles üledékváltozással jelennek meg az 
első mangánoxidos kiválások, majd karbonátos 
mangánképződés válik uralkodóvá. A területen 
a mangánösszlet kifejlődése szabályszerű terü
leti elrendeződést mutat. Ez a kifejlődés az 
ülepítő medence erős tagoltságára, a liász szi
gettenger jellegére utal. Az elszigetelten álló 
területek érzékeny fizikai, kémiai, biológiai vi
szonyai kedvezőek voltak a finomrétegzett 
mangántartalmú kőzetek képződéséhez. A man» 
gánösszletre ismét tűzköves kőzetek települnek
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a felsőliász-ban, a doggerban és a nyugati te
rületen a maimban. Az újkimmériai hegység
képző mozgások meghatározták a mangánössz- 
let oxidálódási és lepusztulási lehetőségeit.

T ö r t é n e t i  á t t e k i n t é s

A Déli-Bakonyban az úrkúti mangánérc 
medence hazánk egyik fontos nyersanyagbázi
sa, 1874-ben történt elsőízben említés a ma
gyar földtani irodalomban az Úrkút környéki 
mangánércből Bö c k h  J. (1) nyomán bányá
szati jelentőségét 1917-ben ismerték fel Me  in 
ti ará t V. (11), eredetileg kőszénfeltárásra in
dult kutatás nyomán. Kutatásának egyes sza
kaszait követő irodalmi anyag négy jól elkü
löníthető időszakot és irányzatot képvisel.

Ezek a szakaszok:
1. 1917-ben, az első lejtősaknai kutatások so

rán felismert mangántelep értékelése,
2. a csárdahegyi eocén kőzetekkel fedett, karsz

tos-töbrös mangántelep értékelése, (1917— 
1933)

3. az í. aknai krétafedős mangántelep, majd a 
II. és III. aknai helyenként liászfedős man
gántelep két évtizedes értékelési szakasza, 
(1930— 1951)

4. a karbonátos mangánérc felismerésétől nap
jainkig tartó értékelési szakasz. (1952— 1965)

A mangántelepet a mai Lejtősaknához (régi 
Szent István akna) csatlakozó déli területeken 
ismerték fel, ahol M e i n h  ar dt  V., H a nt  - 
k e n  M. és B ö c k h  J. adatai nyomán kő
széntelep után kutatva érte el a mangános össz- 
letet. Az itteni mangántelep a felsőliász korú 
elsődleges település. A mangántelep fekűje kö
zépsőliász mészkő volt, és ez terelte a figyel
met a Csárdahegyre is, ahol a liász mészkőso
rozat a felszínen folytatódik. A lejtősaknai 
mangántelep értékeléséről szóló irodalmi ada
tok tanúsága szerint néhányan, így S c ha - 
f a r  z i k  F. (20), P a n t ó  D. (16) utaltak a 
mangántelep liász korára. Biztos földtani adat 
a mangántelep liászkorú fekűje, az akkori fel
tárások alapján eocén előtti kora, az anyag- 
vizsgálatok során tengeri eredetre utaló ősma
radványok felismerése a mangánösszletben 
V a d á s z  E. (29) nyomán.

Csárdahegyen feltárt, az alsóliász hierlatz 
jellegű mészkő karsztos töbörmélyedéseibe te
lepült eocén kőzetekkel fedett mangánösszlet 
minősítésével hosszú ideig foglalkozik a bako
nyi mangán irodalma, és néhány vonatkozás
ban az ottani megállapítások, helytelen általá
nosításban a későbbi irodalomban is szerepel
nek, pl. a karsztos fekűfelszin. lenyesett fekű- 
felszín vonatkoztatása a felsőliász korú, elsőd
leges kifejlődésű, autochton telepekre is. Az

irodalmi anyag a csárdahegyi mangánérc eocén 
előtti korának megállapítását, néhány ősföld
rajzi vonatkozását és genetikájára való utalá
sokat tartalmaz P a p p  K.  (18), P o b o z s  - 
n y i J. (19) munkáiban. F ö l d v á r i  A. (3, 
4) az akkori feltárások alapján, az időközben 
kutatott I. aknai terület földtani felépítésbeli 
különbségét is figyelembevéve, a csárdahegyi 
magánércet másodlagosnak és alsóeocén korú
nak, az I. aknai területet autochton mangánér
cét — az ottani alsókréta fedő alapján — al
sókréta korúnak tekinti. Valószínűsíti a bauxit 
és a mangán heteropikus fáciesben való leüle
pedését. Lényegében ez utóbbi felfogás tük
röződik V i g h  Gy.  — I f  j. N o s z k y  J. (32), 
V a d á s z  E. (28) későbbi értékeléseiben is..

1917- 1918- 1928-30 19U1- 1951-
• O  'EEB 'E 3  *ES ' ö  ‘ E3
• E2 ms »EEI -ES " ö  "EH

1. ábra. A  mangánösszlet területi megismerésének 
időrendje

Jelmagyarázat: 1. Hierlatz jellegű mészkő (alsóliász), 
2. Vörös tűzköves mészkő (középsőliász), 3. Zöldesszür
ke tűzköves mészmárga (középsőliász), 4. Oxidos man
gángumók (középső —  felsőliász haláron), 5. Karboná
tos mangánérc (felsőliász), 6. Sötétszürke radiiláriás 
agyagmárga (felsőliász), 7. Mangánkarbonátos agyag
márga (felsőliász), 8. Barna ammoniteszes márga, alul 
tűzkőpad (felSőliász-alsódogger), 9. Tűzkősávos agyag 
(középsőliász), 10. Pados, gumós, réteges oxidos man
gánérc (felsőliász), 11. Sárga radioláriás agyag (felső
liász), 12. Áthalmozott mangánösszlet (alsókréta), 13. 
Agyag, agyagmárga (alsókréta), 14. Csárdahegyi man
gánösszlet (felsőkréta —  alsóeocén), Í5. Szürke pirites 
agyag (alsóeocén), 16. Kőszenes agyag (alsóeocén).

Az I. aknai terület újrafeltárása időszaká
ban V i g h  Gy.  — I f j .  N o s z k y  J. (32) 
végezte a terület földtani térképezését. Érté
kelésükben a mangánércet alsókréta, barrémi 
korúnak tekintik. A felsőliász kovás márgát 
(ma dogger tűzköves mészmárga) még a fekű 
kőzetei közé sorolják, amelyre diszkordánsan 
települ a mangánösszlet, amit településbeli jel-
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legénél fogva .mocsári eredésűnek tartanak. A 
nyugati területen a II. akna megnyitásával, 
majd a III. akna lemélyítésével újabb adatok 
kerültek napvilágra. A II. aknai területen ismé
telten beleütköztek a „dobostorta” , „iszapos
érc” neveken említett kőzetekbe, a III. akna 
lemélyítése során, a Csingervető nyugati olda
lán lévő enyhe boltozódásban pedig harántol- 
ták a terület hézagtalan liász rétegsorát, amely 
az agyagmárga jellegű mangánösszletet is ma
gába foglalja. Az 1951 évi akadémiai ülésen 
foglalta össze a feltárások új eredményeit 
I f j .  N o s z k y  J. (14) és V a d á s z  E. (29), 
lerögzítve a mangánkeletkezés felsőliász korát, 
tengeri jellegét, települési helyzetét, rétegso
rát, a jura területekre való általánosítását, 
megadva a további kutatások irányelveit.

A bányászat fejlesztése során a nagyobb 
méretű mélyfúrásos kutatás újabb területeken 
tárta fel a felsőliász mangánösszletet, és az új 
adatok a karbonátos mangánérc felismeréséhez 
vezettek.

A MÁFI szervezésében végzett nagyarányú 
kutatómunka irányítását I f j .  N o s z k y  J., 
itteni munkáit, anyaggyűjtését S i k a b  o n y i  
L. végezte. Az anyagvizsgálatokat a MÁFI, 
a Veszprémi Vegyipari Egyetem, a Vasipari 
Kutató Intézet végezte. A vizsgálati eredmé
nyeket 1953-ban I f j .  N o s z k y  J. — S i 
k a b  o n y i  L. (15) ismertette. Ezek szerint a 
felsőliász mangánösszlet elsődlegesen karboná
tos kifejlődésű, a peremeken oxidos mangán- 
képződés lehetőségével. A karbonátos mangán
érc megfelelő földtani adottságok között oxi
dálódott, helyenként le is pusztult. A későbbi 
években többen foglalkoznak a terület értéke
lésével, így Si d  ó M. — S i k a b o n y i  L. 
(21, 22) mikropaleontológiai, N a g y  K.  (12) 
a karbonátos mangánércek ásványtani, S z a 
bó  n é D r u b i n a  M. (24, 25, 26) üledék
földtani jellegével.

Régebben P a p p  F. (17) foglalkozott az 
úrkúti oxidos mangánérc ásványtani vizsgála
tával. 1951-ben K o c h  S. — G r a s s e l l y  
Gy.  (7) a magyarországi mangánásványokkal, 
1955-ben pedig N a g y  K.  (12) a karbonátos 
mangánérc ásványos felépítésével. A vizsgála
tok hiányát érezve, elsősorban az ércdusítás 
jövő problémáit figyelembevéve, elkerülhetet
lenné vált a rendszeres vizsgálat, a karbonátos 
és oxidos mangántelepek egyértelmű összeha
sonlító értékelése. Ez a vizsgálat 1959-től kezd
ve indult ipari költségre, amit az oxidos man
gánércekre a Szegedi Tudományos Egyetem 
Ásvány és Kőzettani Intézetében K o c h  S. — 
G r a s s e l l y  Gy.  (8), a karbonátos mangán
ércekre a Veszprémi Vegyiipari Egyetem Ás
ványtani Intézetében N e m e  e z  E. (13) vég
zett. A vizsgálatok a különböző érctípusokra és

telepszelvények értékelésére irányultak. Idő
közben a mélyfúrásos kutatás is bővítette ada
tainkat, így a csárdahegyi előfordulás megku
tatása, a bocskorhegyi külszíni kutatás lezárása, 
a távolabbi nyugati és északi területek kifejlő
désének, földtani felépítésének megismerése le
hetővé tette értékelésünk összeállítását.

A m a n g á n é r c  e l t e r j e d é s e ,  l e h a 
t á r o l á s

A mangánösszletet is magába foglaló jura 
rétegsor ÉK—DNY-i csapásirányú, 12 km hosz- 
szúságú, 4—6 km szélességű medenceszerű te
rületen a triász és a fiatalabb korú kőzetek kö
zött kimarad, kiékelődik. A terület nyugati vo
nalán ez a kimaradás fedett, A triász korú kő
zetekre alsó- felsőkréta és eocén kőzetek tele
pülnek. Az északi és keleti vonalon a triász 
kőzetek és a medence belseje felé pedig a mind 
fiatalabb jura kőzetek, helyenként a mangán
összlet is, a felszínen vannak. A mangánérc a 
felsőliászban képződött. Elterjedése korlátozot
tabb mint a jura kőzeteké általában, ami rész
ben képződésbeli adottságokból, részben a ké
sőbbi szerkezetalakulás nyomán végbement vál
tozásokból, elsősorban ezeket követő lepusztu
lásból adódik.

A mangánérces terület csak részben van 
lehatárolva. Keleti határa a csárdahegyi karsz
tos-töbrös területet lezáró vető, amelyen túl az 
alsóliász dachsteini típusú liászmészkő van a 
felszínen. A Csojányos pusztánál lemélyített 
U— 145 fúrás az eocén után 30 m vastagságú 
tűzkőtörmelékes agyagot harátolt, majd a fel
sőtriász dachsteini mészkőben fejeződött be. A 
Csárdahegytől délre a Tűzkőhegyen már min
denütt idősebb alsó- és középsőliász kőzetek 
uralkodnak a felszínen. Délen az U— 112 és 
az U— 54 fúrásokban a mangánérc már csak át
halmozott kőzetekben, pizolitos ércnyomokban 
mutatkozott, kis vastagságban. Külön kérdést 
vet fel az U— 141 fúrásban harántolt réteg
sor, ahol a középső- alsódogger tűzköves mész- 
márga alatt a vörös agyagos mészkő a felső
liászban? esetleg a mangán képződésbeli, ki- 
ékelődési hiányát mutatja. Ehhez hasonló 
mészköves felsőliász kifejlődés a belső terüle
teken, így a Lejtősakna környéki fúrásokban 
(L—4, L—5) is mutatkozott, vékonyabb, hiá
nyos magánkarbonátos kifejlődéssel kapcsolat
ban. Az U— 188, U— 189 és U— 193 fúrások 
adatai alapján a mangánnyomok ugyancsak vé
konyaik, áthalmozott mangánösszletben mutat
koznak. Nyugaton a területet eddig perspekti
vikus fúrásokkal kutattuk. Ezek nyomán kide
rült, hogy a területen az U— 159 és U— 194 fú
rásokban a mangánkarbonátos összlet hiányos 
kifejlődéssel, a főtelep hiányával, radioláriás
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ágyagmárgával kezdődően települ a középsőliász 
és a belső területekhez hasonló kifej lődésű fe- 
dőösszlet közé. Az U— 162 fúrásban az alsódog- 
ger, felsőliász agyagos mészkő formájában mu
tatkozott. Az U— 192 fúrás a felsőkréta kősze
nes összlet után már 155 m mélységben a fel
sőtriász mészkövet érte el.

2. ábra. A felsőcsingeri feltárás földtani szelvénye 
Jelmagyarázat: í. Lösz (pleisztocén), 2. NummuUteszes 
mészkő (középsőeocén), 3. Rekviéniás mészkő (alsókré-

A Felsőesingernél régebben is ismert fel
színi maingánkibúvást JV i g h Gy.  ‘— I f j .  
N o s z k y  J. (32)] az elmúlt években az útépí
tés során feltárták. A további nyomozásra te
lepített U—200 és U—201 fúrások és a régeb
ben mélyített U— 137 és U— 138 fúrások vi
szont már csak magánnyomos, letarolt terüle
teket mutattak. Ezt a letárolást bizonyították 
az északi részeken lemélyített U—207— 209 fú
rások, amelyek alsókréta után az alsó- közép
sőliász kőzetekben fejeződtek be, és a mangán
nak nyoma sem mutatkozott.

F ö l d t a n i  f e l é p í t é s  

T r i á s z :

A triász kőzetek a mangánérces terület tá
volabbi környezetében vannak a felszínen. A 
mangánterületen belül fúrással sem, feltárás
sal sem értük el a triászt. A peremen a Cso- 
jányos pusztánál lemélyített U— 145 fúrásban 
a dachsteini mészkövet, a felsőcsingeri terüle
ten az U— 192 fúrásban pedig a mélyebb tri
ászt, a dolomitot is elérték, viszont a jura ki
maradt a rétegsorból.

A mangánképződés szempontjából viszont 
jelentőséget kell tulajdonítani a triász szerke

zeti, morfológiai jellegeknek, amint erre né
hány jel utal is.

J u r a :

A mangánösszletet is magába foglaló jura 
a terület legszínesebb tagja, amely napjainkig

ta), 4. Tarka agyag (alsókréta), 5. Tűzköves mészmárga 
(középsődogger), 6. Oxidos mangántelep (felsőliász), 7. 
Tűzköves mészkő (középsőliász).

is számos megoldatlan kérdést hordoz. A jura 
mintegy 550 m maximális vastagságú. Ebből 
350—400 m-t a liász tölt ki, a többit ezideig 
részletesebben nem tagolt dogger, a Cservár 
felé eső területen pedig a maim is megtalál
ható.

L i á s z :

( A l s ó l i á s z ,  h e t t  a n g i ). A jura alsó 
tagja a d a c h s t e i n i  t í p u s ú  l i á s z  - 
m é  s z k ő ,  amely a terület keleti peremén a 
Csárdahegyen a felszínen van, a Tűzkőhegyen 
és a Kövestáblán pedig nyomokban mutatkozik. 
Vastagsága 150 m-re tehető.

( A l s ó l i á s z ,  s z i n é m u r i - l o t h a -  
r i ng i ) .  A dachsteini típusú liászmészkőre 
már lényegesen változott ülepedési körülmé
nyeket mutató tűzköves kőzetek települnek, az 
alsóliászban még mintegy 130 m vastagságban. 
Ennek legfontosabb tagja a r h y n c h o n e l -  
l á s t ű z k ö v e s  m é s z k ő ,  amely 80 m 
vastagságú. A tűzköves mészkő közé települve 
gyakoriak a tűzkőmentes krinoideás, brachio- 
podás padok, lencsék is.
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A rhynchonellás tűzköves mészkő a Csár
dahegy peremén, a Kövestáblán az antiklinális 
tengelyében a felszínen van. Lepusztulásból 
visszamaradó tűzkőtörmeléke a felszínen gya
kori.

Az alsóliász befejező tagja a h i e r l a t z  
j e l l e g ű ,  c s á r d a h e g y i  m é s z k ő ,  ural- 
kodóan B r a c h i o p o d a  faunával. A vörös, 
rózsaszínű brachiopodás mészkő 50 m maximá
lis vastagságú lehet. A mészkő karsztos- töbrös 
felszíne a Csárdahegyen az áthalmozott, bemo
sott vasas mangánérc fekűje. A mészkő itt na
gyobb területen a felszínen van, részben az ér
ces összlettel és eocénnel fedett.

( K ö z é p s ő l i á s z ,  p l i e n s b  a c h i  - d o ■■ 
mér i ) .  Az alsóliászra változatosabb, kisebb 
vastagságú, de biztos szinteket tartalmazó kö
zépsőliász települ, 65 m maximális vastagság
ban, felső rétegeiben az első mangános kiválá
sokat tartalmazza.

A középsőliász alsó tagja a v i l á g o s v ö 
r ö s  tű z k ö  v e s m é  s z k ő ,  amely pados, 
táblás kifejlődésű, csaknem kizárólag A m m o  - 
n i t e  s kőbelekből álló ősmaradványokkal. Ki
ékelődő rétegekben, és lencsékben tartalmaz 
sötétbarna tűzkövet. A feltárt területen belül 
egyenletes 35—40 m vastagságú. A Tűzkche- 
gyen nyomokban, a Kövestáblán az antiklinális 
két szárnyán a felszínen is gyakori.

A vörös tűzköves mészkő fokozatosan át
megy v ö r ö s ,  g u m ó s ,  l e m e z e s  
m é s z k ő b e ,  amely maximálisan 15 m vas
tagságú. A mészkő mangánfoltos, helyenként 
mangános bekérgezésű, a benne lévő A m -  
m o n i t e s -  fauna is gyakran mangános be
vonatú. Néhány fúrásban (U— 142 és U— 163) 
a mészkő felső szintjein mangánoxidcs közbe
településeket tartalmaz.

Ugyancsak fokozatos az átmenet a vörös, 
gumós mészkőből a zö l d ,  s z ü r k e  t ű z 
k ö v e s  m é s z m á r g  á b a. Ez á kőzet a 
nyugati területeken éri el 10 m maximális 
vastagságát, és itt a karbonátos mangánössz- 
let közvetlen fekűje. A keleti részeken véko
nyabb, vagy hiányzik. A Lejtősakna területén 
pedig néhány glaukonitos mészkőlencse tarto
zik ebbe a szintbe, pl. az L—35 fúrásban. A 
középsőliász kőzetek felső szintjeiben jelennek 
meg az első mangános nyomok mangánoxidos 
bekérgezés, helyenként mangángumók formájá
ban. A Lejtősakna déli peremén a glaukoni
tos mészkőre, vagy a vörös gumós mészkőre 
40—60 cm vastagságú oxidos mangánréteg te
lepül, ami sárga, barna agyagban elhelyezke
dő mangángumókból áll. 1917-ben az első ku
tatások során ebben a rétegben ismerték fel 
a mangánércet.

( F e l s ő l i á s z ,  t o a r c i ) .  A  középső- 
liászra megváltozott üledékjelleggel, de fo

lyamatos üledékképződéssel, réteghiány nél
kül, a teljes toarci emeletet kitöltő mangán- 
összlet és közvetlen fedője települ. A man- 
gánösszletet a sötétszürke finomsávos, pados, 
r a d i o l á r i á s  a g y a g m á r g a  és a k a r 
b o n á t o s  m a n g á n é r c ,  m a n g á n k a r -  
b o n á t  o s a g y a g m á r g a  váltakozó kő
zeteiből épült fel.

A belső területeken a középsőliászra köz
vetlenül települt 0,5— 1,00 m vastagságú, sö
tétszürke, pirithintéses radioláriás agyagmár- 
gával kezdődik, az agyagmárga és a középső
liász tűzköves mészmárga határán is pirítlen- 
csék'kel. Az agyagmárgára települ a karboná
tos. mangánérc főtelepe, ami a radioláriás 
agyagmárgából fokozatosan fejlődött ki. Kő
zetanyaga agyagmárga-szerű, finomsávos.

A karbonátos mangántelep felső szürke 
padjára éles határral újból a sötétszürke ra
dioláriás agyagmárga települ, mintegy 30 m 
vastagságban. Ebben ismétlődően gyakoriak 
néhány cm-es mangánkarbonátos közbetelepü
lések, és közülük a felső mangánkarbonátos 
agyagmárga szürke, zöld, finomsávos, pirithin
téses, összefüggő 2—4 m-es telepben mutat
kozik.

A karbonátos mangánérc főtelepe a pe
remek felé haladva elvékonyodik. A II. és IIT. 
aknai területeken még 12 m átlagos vastagsá
gú, a Lejtősakna területén már csak 5 m, a 
Kövestáblán az U— 169, U— 163, U— 142 fúrá
sokban pedig fokozatosan kimarad. A radio
láriás agyagmárga, ami a mangánöisszleten 
belül a főtelep fedője, azon túlterjedően a 
peremeken közvetlenül a középsőliász kőze
tekre települ, és itt csak a felső mangánkar
bonátos telep képviseli a mangántartalmú kő
zeteket.

A mangánösszlet faunája főként radiolá- 
riákból adódik. Eddig ezenkívül egyetlen A m 
mo  n i t e  s - lenyomat került elő karbonátos 
mangánércből, és néhány piritesedett Á m -  
m i n i t e s  - lenyomat a radioláriás agyag
márgából. A régebbi halmaradvány mellett 
újabb adatot jelent három halmaradvány, 
amely karbonátos mangánércben, illetve oxi
dált mangánércben lévő foszforitos gumókból 
került elő. Mind a karbonátos mangánércben, 
mind a radioláriás agyagmárgában gyakoriak 
a szénült fatörzs és ág-maradványok is, a ke
leti oxidált területeken pedig kovás fatörzssek 
is kerültek elő a mangánösszletből.

A középső- és felsőliász határon lévő éles 
üledékváltozás ugyanilyen éles határral feje
ződik be még a felsőliászon belül (toarci). A 
mangánösszletre 20—40 cm vastagságú zöld, 
barna, sárga, foltosán színes t ű zk  ő pad,  
majd erre 3— 5 m vastagságú v i l á g o s b a r 
na  a m m o n i t e s z e s  m á r g a  t e l e p ü l .
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Gé  c z y  B. szíves meghatározása, fau
nalistája alapján kitűnt, hogy a márga fau
nája az alsótoarcitól eltekintve a teljes toarci 
emeletet kitölti.

Az ammoniteszes márga a nyugati terü
leteken általánosan elterjedt, a keleti terüle
teken, a Lejtősakna déli peremén, a Csárda- 
hegyen a csaknem faunamentes v ö r ö s ,  g u 
m ó s  m é s z k ő  a felsőliász ammoniteszes 
márga heterópikus fáciesét jelentheti.

D o g g e r

A toarci emeletbe tartozó barna ammoni
teszes márga felső részén zöldes színeződésű 
kőzet mutatkozik, néhány nagyalakú, még a 
toarcihoz tartozó ammonitesszel. Erre foko
zatos átmenettel l e m e z e s ,  t ű z k ö v e s  
m é s z m á r g a ,  m é s z k ő  települ, maximá
lisan 120 m. vastagságban. Doggerba való so
rolása a fekűjében lévő toarci alapján indo
koltnak látszik. A tűzköves mészmárga a nyu
gati területeken a karbonátos mangánösszlet 
fedőjében mindenütt ott van, kelet felé a II. 
és III. aknák vonalában lepusztulásból eredően 
kimarad. Keleten a kövestáblai antiklinális 
két szárnyán kis foltokban a felszínen is 
megfigyelhető. Az Ajka—Úrkút közötti út
építés során Felsőcsingernél erősen gyűrede- 
zett szerkezettel feltárták.

M a im

A távolabbi kutatott, a Cservár felé eső 
területen, az U— 162 és U— 194 fúrásokban 
mintegy 30 m vastagságú v ö r ö s ,  z ö l d  
f o l t  os , l e m e z e s ,  k o v  ás m é s z k ö 
v e t  harántoltak. Kifejlődése alapján az al
sómalmot képviseli.

K r é t a :

A jura különböző emeletbeli kőzeteire a 
terület nagy részén a kréta üledékek települ
nek rendszerint határozott, de területenként 
változó mértékű szögdíszkordanciával. A terü
let nyugati részén a dogger tűzköves mészmár
ga lenyesett felszínére, a középső és keleti ré
szeken a felsőliász mangánösszlet elváltozott 
kőzeteire, a peremeken pedig, pl. az U— 143, 
U— 202 fúrásokban közvetlenül a középsőliász 
tűzkőlisztes, tűzkőmurvás összletre törmelékes, 
agyagos kőzetekkel kezdődő, mészkővel befe
jeződő alsókréta települ. Az északnyugati te
rületen az ajkai kőszénmedence idehúzódó fel

sőkréta kőszenes összlete bővíti még a kréta
rétegsort.

( A l s ó k r é t a ,  b a r r  é mi  - apt i ) .  A  ju
ra-végi, kréta-eleji lepusztítási időszak alatt a 
kőzetek nagy része áthalmozódott. A külön
böző kőzettörmeléket tartalmazó, rendkívül 
változatos kőzetrétegeket; — mint a törme
lékes, iszapos, pizolitos mangánérc, tűzkő és 
mészkőtörmelékes agyag, valamint bauxitos 
agyag, — a barrémi — apti emeletbe soroljuk. 
Néhány területen, így a III. akna északi bá
nyamezejében újabban az U—203 fúrásban a 
kréta konglomerátumszerű, triász dolomitot is 
tartalmazó, 1— 2 m vastagságú kőzettel kez
dődik.

A s z ü r k e  a g y a g ,  k ő s z é n n y  o -  
m o s  a g y a g ,  a m é  s zg  u m ó  s a g y a g ,  
g u m ó s  m é s z k ő ,  valamint az át  h a l - 
m o z o t t  m a n g á n ö s s z l e t b ö l  álló apti 
sorozat maximálisan 70 m vastagságú. Az 
északi peremen az U—202, U— 204 és U— 205 
fúrásokban a kréta szürke, pirites homokkal 
kezdődően települ közvetlenül a kőzépsőliász- 
ra. Ezeken a területeken a mangán nyomtala
nul lepusztult.

( A l s ó  k r é t a ,  a l b  ai). A  szürke gumós 
mészkőből foikoizatosan fejlődött ki az alsókré
ta legjellegzetesebb kőzete a r e k v  i é n i á  s 
m é s z k ő ,  amely a keleti részeken foszlá
nyokban maradt meg, a lejtősaknai területtől 
nyugat felé pedig összefüggő, fokozatosan ki
vastagodó, és a Bocskorhegytől kezdve eléri a 
maximális 130 m vastagságot.

( F e l s ő k r é t a ,  s z e n o n ) .  A  Nyírszeg— 
Cservár vonaltól északnyugatra a rekviénás 
mészkő, és az idősebb kőzetek egyenetlen fel
színére az ajkai medence k ő s z e n e s  ö s s z 
l e t e  települ, a medence belseje felé kőszén
tartalmú, a peremek felé pedig meddő édesvízi 
márga kőzetekkel.

E o c é n :

Az úrkúti medencében a mezozoikumot az 
eocén kőzetei fedik olymódon, hogy a keleti ré
szeken a jura, a középső részeken alsókréta és 
a nyugati részeken a felsőkréta kőzeteire tele
pülnek díszkordánsan.

( A l s ó e o c é n ,  s z p a r n a k u m i - l o n -  
doni ) .  A  mezozoos rétegsor lenyesett felszí
nére b a u x i t o  s, l i m o n i t o  s a g y  ag g al  
kezdődően települ az alsóeocén. A tarka agyag
ra s z ü r k e  a g y a g ,  majd kő  s z e n e s  
a g y a g  települ, v H á g  os s z ü r k e  h o 
m o k  kő közbetelepülésekkel. Az alsóeocént a 
m i i  i o l i n á s m é s z k ő ,  m á r g a  zárja le, 
amely helyenként összefüggően, másutt padok
ban ismétlődően fejlődött ki.
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(K ö z é p s ő e o c é n , l u t é c i a i ) .  A kö
zépsőeocén n u m m u l i t  e s z e s m é s z k ő  
a Csárdahegyen és a Kövestáblán foltokban, 
nyugat felé fokozatosan kivastagodva fedi a 
medencét és délnyugaton az U— 178, U— 189 és 
U— 193 fúrásokban éri el legnagyobb, 140 m 
vastagságát, de átlagosan 60— 80 m.

(F e l s  ő e o c é n ) .  A nyugati területeken a 
nummuliteszes mészkő fedőjében, az U— 159, 
U— 178 és U— 191 fúrásokban glaukonitos, tu- 
fanyomos márga települ, ami a D i s c o c y c -  
l i n i d a e  félék alapján a felsőeocént jelzi. A 
felsőeocénnel lezárul a nagyobb területeken 
összefüggő üledékképződés.

A fiatalabb korú kőzetek csupán elszige
telt foszlányokban találhatók a területen. Az 
északi peremen az alsóhelvéti k a v i c s ,  a 
belső területeken néhány fúrásban (U— 165, 
U— 176 és U— 179) pannóniai h o m o k ,  h o 
m o k o s  a g y a g .  Délen nagyobb területet bo
rít a pliocén h a z a i t ,  alján gyakran hozzá
tartozó v ö r ö s  a g y a g g a l ,  de helyenként 
a bazaltot a vörös agyagos közbetelepülés két 
padra is bontja, így az U— 158 fúrásban. A 
völgyoldalakat kivéve, az egész területet válto
zó vastagságú l ö s z  borítja.

F e j l ő d é s t  őrt  é n  e t

A triászból áthúzódó mészkőképződés, amit 
területünkön a dachsteini típusú liászméiszkő 
képvisel, az alsóliászban üledékképződési válto
zással tüzköves mészkőképződésbe mégy át. A 
tűzkő vés mészkő magasabb szintjein krinoideás, 
brachiopodás mészkő közbetelepülések mutat
koznak, helyenként nagyobb vastagságban, 
hierlatz jellegű kifejlődésben az alsóliászt le 
is zárják. A középsőliász alsó tagozata vörös 
tüzköves mészkő, felső tagozata vörös, gumós, 
mangánfoltos mészkő és a medence belső terü
letein tüzköves mészmárga. A liászban eddig 
uralkodó karbonátos, majd ezt felváltó sziliká- 
tos-karbonátos üledékképződés a középső-felső- 
liász határon hirtelen megszűnik^ helyébe 
agyagmárga jellegű kőzetekkel pelites üledék
képződés lép, finomrétegzettségű, ritmusos ki- 
válású kőzetekkel, anyagukban mangánkarbo
nátot, illetve annak alján mangánoxidot tartal
mazó szakaszokkal. Az alsóliászban gazdag 
B r a c h i o p o d a -  és A m m o n i t e s -  fauna 
fonala is megszakad és főleg R a d i o l  á r i á 
val jellemzett .mikrofauna válik uralkodóvá. A 
felsőliász mangánösszletet szinttartóan a tűzkő- 
pad zárja le. Hasonlóan éles határral mint közép
ső- felsőliász határon, folytatódik mészmárgá- 
val még a toarci emeletben, tüzköves mész- 
márgával, mészkővel a doggerban az üledék- 
képződés újból meszes, kovás, tüzköves mész

kő jelleggel. A mangánösszlet és a jurabeli fe- 
kű-f edőtagok között a településbeli helyzet min
dig konkordáns.

A jura-végi, kréta-eleji újkimériai mozgá
sok az üledékgyűjtő egységét megbontják, a 
kialakult törések, gyűrődések és kiemelkedések 
alapvetően meghatározták a mangánösszlet 
megmaradását, elváltozását, vagy lepusztulását. 
A kialakult szerkezeti vonalak a későbbi moz
gások során részben felújulnak. A medence ke
leti részén a Tűzkőhegy és a Csárdahegy ki
emelkedett. A Kövestáblán antiklinális alakul, 
ami a lejtősaknai területen is folytatódik. A 
III. aknai területen pedig erre közel merőleges 
szinklinális szei'kezet húzódik. A II. akna mel
lett húzódó É—D-i irányú vetődés egyúttal a 
mangánösszletet fedő jura tagok lepusztulási 
határvonalát is megszabta. A Bocskorhegyen az 
U— 153, U— 175 és U— 178 fúrásokkal kutatott 
terület is kiemelkedik. A plasztikus mangán- 
összletben. mutatkozó gyüredezettség, mikrotek- 
tonikai formák is főleg ekkor alakulnak ki, a 
merevebb fekű és a fedő-tagok között. Ebben 
az időszakban indult meg a Csárdahegyen a 
karsztosodás, jelek szerint partszegélyi, abrá- 
ziós behatással.

Az újkimmériai mozgásoktól az alsókréta 
barrémi-apti emeletéig tartó időszak alatt kö
zépső és keleti részeken a magasabb jura tagok 
lepusztultak. A felszínre, vagy felszínközeibe 
jutó mangánösszletben lévő mangánkarbonátos 
rétegek oxidálódnak, miközben a kísérő kőze
tek is elváltoznak. Nagyobb területeken a le- 
pusztítás a mangánösszletet, de a mélyebb jura 
tagokat is érintette.

Az alsókréta barrémi emeletében ismét fo
lyamatossá váló üledékképződés indult meg, 
tarkaagyaggal, bauxitos agyaggal, helyenként 
konglomerátum-szerű kőzettel. Az apti eme
letbeli szürke kőszénnyomos agyag már általá
nos elterjedésű. Ennek felső részén gyakorib
bak a mészmárga közbetelepülések, majd szürke 
gumós mészkő és rekviéniás mészkő válik ural
kodóvá.

A krétán belüli ausztriai, szubhercini moz
gások ismét éreztetik hatásukat a területen. A 
korábban megemelt keleti területeken megújul 
a kiemelkedés, és a felsőkrétában folytatódó 
kőszéntartalmú üledékképződés már csak a me
dence északnyugati részére terjed ki. Valószínű 
már ekkor befejeződik a csárdahegyi karszto
sodott felszínre, a lepusztuló mangántelepek 
anyagából származó vasas mangánérc lerako
dása, .más területeken pedig a bauxitos agyag 
felhalmozódása.

A larámi mozgások után ismét szárazföldi, 
pusztuló terület a medence. Az eocén száraz
földi üledékekkel kezdődik. Foltokban mutat
kozó törmelékes kőzetek után a kőszenes
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agyaggal, a miliolinás mészkővel, majd a kö
zépsőeocénben a nummuliteszes mészkővel az 
egész medencére kiterjedő, a felsőeocénbe is 
benyúló folyamatos üledékképződés van.

Az eocén utáni, pontosabban nem rögzít
hető mozgásokkal a terület lényegében meg
kapja mai szerkezeti képét. A későbbi idősza
kokban a terület szárazulat, ahol az északi pe
remen a miocén kavics néhány foszlánya, az 
elszigetelten mutatkozó pannóniai homok, és a 
déli területek bazalttakarója kisméretű kőzet- 
képződést jelent.

A z  é r c  t e l e p e k  k i f e j l ő d é s e :  

K a r b o n á t o s  m a n g á n t e l e p e k

A  pelites összletben lévő karbonátos man
gántelepek azonos vonások mellett területen
ként eltérést is mutatnak.

A mangámösszletet a mangántartalmú kő
zetek és a radioláriás agyagmárga váltakozó ré
tegei alkotják olymódon, hogy az egyes kőzet- 
féleségek mindig nagyobb összefüggő vastag
ságban települnek. A mangánösszletben alul 
rendszerint 50— 70 cm vastagságú radioláriás 
agyagmárga van, amelynek felső részén meg
jelennek az első mangánkarbonátos sávok, majd 
a radioláriás agyagmárga végleg kimarad és 
a mangánkarbonátos kőzetk válnak uralkodóvá 
és az összlet alján 12 m átlagos vastagságban 
összefüggően a főtelepet alkotják. A főtelepen 
a különböző színű, finomrétegzett karbonátos 
mangánérc típusok a színbeli eltérések mellett 
összetételben is különböző sajátságúak. A kar
bonátos főtelep alsó és felső részén zöldesszínű, 
középső részén pedig barna érctípusok helyez
kednek el. A karbonátos mangánérctelep alsó 
kétharmadában főleg finomsávos, felső harma
dában főleg durvasávos rétegek települnek.

A zöld, szürke érctípusokban a mangán ás
ványa a r o d o k r o z i t ,  amely igen finom 1— 
5,« nagyságú szemcsékben helyezkedik el a kő
zetben. A barna típusokban a mangánkarbonát 
mellett mangánoxid is van, pontosabb ásványi 
jellegének (manganit) meghatározhatósága nél
kül, valószínű diszperz m a n g á n o x i d .  A 
mangántartalom a fekűtől a fedő felé általá
ban egyenletesen nő 14%-ról 22%-ra. A kar
bonátos mangántelep anyagának maximálisan 
kétharmad része a rodokrozit, de átlagosan 
csak 40%-a. A többi elegyrészek az agyagásvá
nyokon kívül, a glaukonit és a goethit.

A fekű és mangánösszlet határán piritlen- 
cse sáv húzódik, a telep alsó rétegei és felső 
rétege pedig pirithintéses.

A mangánösszlet területenként változó fel
építésű. Legteljesebb a kifejlődés a belső terü
leteken, a II. és III. aknákhoz csatlakozó bánya
mezőkben, és a Nyírszeg területén. Itt a leg
vastagabb a mangánösszlet, a radioláris agyag
márga és a felső telep is. (U—36, U— 134, U— 
135, U— 136, U— 144, U— 149, U— 150, U— 155 
és U— 175 fúrások). A peremek felé a mangán
összlet elvékonyodik. Ilyen a kifejlődés a II, 
akna déli perem, a III. akna északi bányamező, 
a Lejtősakna és a Kövestábla területén. Eze
ken a területeken a mangánösszleten belül a 
karbonátos főtelep 5— 6 m vastagságú. A lej
tősaknai területén pedig típusbeli különbségek 
is mutatkoznak. Az alsó szürke, zöld finom
sávos karbonátos mangánérc erőteljesebben fe j
lődött ki, nagyobb a rodokrozit és glaukonit 
tartalma is. A fekete, világosbarna, finomsávos 
réteg hiányzik, viszont a főtelepet lezáró ro- 
dokrozitos pad vastagabb mint a belső terüle
teken. Az eddig felsorolt területeken jellem
ző volt a mangánösszlet alján meglévő főtelep. 
E területeket övezi olyan kifejlődés, ahol a fő
telep hiányzik, a mangánösszlet a radioláriás 
agyagmárgával kezdődően települ a középső- 
liászra, és csak a felső mangánkarbonátos te
lep fejlődött ki, gyakran azonban csak néhány 
dm-es mangánkarbonátos sávok jelzik ennek is 
a helyét. Ilyen a kifejlődés a Kövestáblán, a 
Csárdahegyen és a Cservár felé eső területen. 
Ezeken a területeken ma is karbonátos formá
ban található a mangánérc, a Bocskorhegy dé
li részén részben karbonátos (U— 224, U— 225, 
U— 227 és U— 229 fúrások), részben pedig oxi
dált, lepusztult állapotban (U— 188, U— 189 
fúrások).

Ide tartozik az a kérdés is, hogy a pere
men, a már említett mészköves kifejlődés való
ban felsőliász képződésű-e? Ez esetben a mész
kő a mangánképződési időszak meddő kőzetfá- 
ciese lesz. Ezt a lehetőséget napjainkban mint 
„lehetőséget” tekintjük, a későbbi mélyfúrá
sos kutatástól várunk erre választ.

O x i d o s  m a n g á n t e l e p e k

Az oxidált mangánösszlet autochton álla
potban hasonló elrendeződésű mint a karbonátos 
összlet. így a mangánösszlet alján 50— 70 cm 
vastagságú mangánfoltos barna agyagra réteges 
agyagközös, lemezes mangánérc, pados man
gánérc, gumós mangánérc települ, majd a sár
ga radioláriás agyag a szürke radioláriás agyag
márga elváltozásából. A sárga radioláriás 
agyagban a felső mangántelep oxidált rétegei 
is megtalálhatók, pl. a III. akna északi bánya
mezőben, a Lejtősakna déli peremén. Az oxi-
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dálódás a karbonátos területeken belül is meg
figyelhető vetők, meredek hajtások mentén, pl. 
a III. akna karbonátos bányamezejében három 
szerkezeti vonal által határolt háromszögben.

Az újikimériai mozgások során főleg azok 
a területek emelkedtek ki, ahol vékonyabb 
karbonátos főtelep volt. így a II. akna terüle
tén még 7 m vastag oxidált kifejlődés van, ami
nek jó feltárása a bocskorhegyi külfejtés, ahol 
vetőmenti boltozódásban az oxidált mangán
telep a felszínen volt. A Lejtősakna területén 
az 5 m vastag eredeti karbonátos mangántelep
nek megfelelő vastagságú, az oxidált mangán
telep is, a III. akna bányamezejében 3— 5 vál
tozó vastagságú. A Kövestáblán az antiklinális 
nyugati szárnyán legutóbb a felső oxidált man
gántelep külszíni kibúvásait kutattuk.

Az oxidált mangántelepek csak kisebb te
rületeken maradtak eredeti helyükön, főleg 
szerkezetileg védett helyeken. Nagyobb terü
letekre kiterjedően azonban a felszínen lévő 
mangánösszlet a kréta és kisebb mértékben az 
eocén előtt lepusztult, áthalmozódott. Az áthal- 
mozódás a fedő rétegek pusztulásával indult, 
később ért le az érctelepig. Ennek megfelelően 
kezdeti szakaszban a fedőösszlet anyaga, ké
sőbb a fedő és az értelep vegyes kőzetanyaga, 
végül a fekű kőzetei is keverednek hozzá.

Az oxidos mangántelepek mangánásványai 
a m a n g a n i t ,  p s z i l  o m é l á n  (kriptome- 
lán) és p i r  o l u z i t  ásványok olymódon, 
hogy az ásványok együttesben vannak jelen 
az ércanyagban, és területenként különböző el
rendezésűek, egyik vagy másik ásvány uralko
dó szerepével.
1. Uralkodóan m a n g a n i t  ásványos felépí

tésű az érc a karbonátos területekhez köz
vetlenül csatlakozó területeken, az átmeneti 
területeken, pl. a II. akna peremén.

2. M a n g a n i t o s - p i r o l u z i t o s  az érc, 
ettől távolodva a II, III és Lejtősakna terü

letén.
3. P s z i l  o m e l  á n o  s - p i r  o l u z i t  o s ásvá

nyos összetételű érceket főleg az áthalmozott 
területeken és a Csárdahegyen találunk. A 
Csárdahegyen gyakori a piroluzitos cemen- 
tálódású vasas alapanyag.

A karbonátos mangánterülettől távolodva 
mindinkább oxidáltabb ásványok válnak ural
kodóvá. Ez a csoportosítás a tömött anyagú mik
rokristályos mangánércekre vonatkozik. Az utó
lagos kitöltésként megjelenő ásványok között 
pl. a karbonátos ércben lévő oxidos gumókban 
is van piroluzit-kristályos repedéskitöltés, vagy 
pszilomelános bevonat.

A középsőliász felső rétegeiben lévő oxi
dos mangánréteg elsődlegesen is oxidos formá
ban ülepedett le. Ennek anyaga gyakran ne

mezszerű laza szövedék, manganit, piroluzit 
ásványkitöltéssel és feltűnően sok szerves ma
radvánnyal, amik utólag piroluzittal töltődtek 
ki. Ebben az esetben valószínűsíthető a biogén 
képződés.

C s á r d a h e g y

Az eddigiekből kitűnt, hogy az úrkúti me
dencében a mangánösszlet a vitathatatlanul fo
lyamatos jura rétegsorban foglal helyet kon- 
kordáns településsel, a középső- és a még fel- 
sőliász kőzetek között. A csárdahegyi külszíni 
vasas mangánérces területen a jurát csak az 
alsóliász kőzetek képviselik és ennek zárótag
ja a hierlatz jellegű mészkő, amelynek karszto
sodott felszínére települt a vasas mangánérc, 
a felsőliász telepektől eltérő jellegű ércanyag
gal és mellékkőzetekkel, fedőjében eocénnal. 
A csárdahegyi mangánfelhalmozódás körülmé
nyeire két magyarázat lehetséges.

1. A csárdahegyi vasas mangán elsődlege
sen ülepedett le a felsőliász mangánképződés 
időszakában oxidos formában, a liászon belül 
(középsőliász?) karsztosodott alsóliász mészkő 
felszínére.

2. A csárdahegyi vasas mangán másodla
gosan, a felsőliász korú mangántelepek lehor
dott anyagából ülepedett le, a felsőliász man
gánképződést követő lepusztítási időszakok 
alatt.

Első esetben kétségtelen egyszerű a magya
rázat. A peremen kedvező oxidációs körülmé
nyek között ülepedett le a vasas mangánérc, a 
medence belső részein pedig redukciós viszo
nyok között a karbonátos mangánérc. E felté
telnél néhány kérdésre azonban nincs meg
nyugtató válasz, így:

a csárdahegyi karsztosodás idejére 
és módjára,

a fiatalabb jura és a kréta kőzetek hiá
nyára a fedőben,

az ércanyag eltérő jellegére.
A Csárdahegyen a fekű az alsóliász hier

latz jellegű mészkő. A közeli lejtősaknai feltá
rásokban az alsóliászra még 40 m vastagságú 
középsőliász települ és arra a felsőliász man
gánösszlet. A középsőliász a Csárdahegyen 
hiányzik a fekűből, ennek hiánya miatt úgy 
tekinthetnénk, hogy a középsőliász folyamán 
ott karsztosodás volt, és a felsőliászban megin
duló mangánképződés már a karsztosodott fel
színre ért. A medence folyamatos liász üledék
képződése közben indokolt-e a középsőliászban 
a Csárdahegyet partszegélyre helyezni, hogy 
ott a megfigyelhető abráziós nyomok alapján 
partszegélyi karsztosodás mehessen végbe?
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Ez esetben a csárdahegyi peremi jura rétegsor 
eltérést mutatna a medencebeli rétegsorral 
szemben.

Ezek szerint a mélyben is, dogger fedő 
alatt valószínűsíteni kellene más területeken is 
a csárdahegyi típusú vasas mangánösszlet meg
létét, ez viszont eddigi kutatásaink nyomán 
Űrkúton nem igazolódott. A déli doggerfedős 
rögön lemélyített U— 114 fúrásban az alsóliász- 
ra a hiányos kifejlődésű mangánkarbonátos 
összlet települ, a Cs—6 és Cs— 8 fúrásokban 
pedig a vasas mangánérc és vékonyabb karbo
nátos mangánösszlet is. E kis terület tektoni- 
kailag erősen zavart, adatai nem megnyugta
tóak.

Az elmondottakhoz még hozzátehetjük, 
hogy a Csárdahegy közvetlen környezetében 
így a kövestáblai antiklinális keleti szárnyán, a 
Csárdahegytől 2—300 m-re a középsőliász tűz- 
köves mészkő és gumós mészkő rendes kifejlő
désében és településben található. Elsődleges 
kifejlődési területeken (dogger fedő) ezideig 
sehol sem észleltünk réteghiányt a középső- 
liászban. A tipikus csárdahegyi kifejlődésű te
rületen a vasas mangánösszletre az alsóeocén 
települ, az idősebb jura és kréta kőzetek hiá
nyoznak a fedőből.

A mangánterület egész fejlődéstörténetét 
figyelembevéve a csárdahegyi vasas mangán
ércet másodlagos eredetűnek tartjuk. A Csár
dahegyen a környezetében a felsőliászban fo
lyamos az üledékképződés, a hiányos kifejlődé
sű karbonátos mangánösszlettel. A jura végén 
a terület kiemelkedik, lepusztul, a hierlatz jel
legű csárdahegyi mészkő karsztosodik. A le
pusztuló felsőliász mangántelepek anyagából 
pedig részben törmelékesen, részben oldatok
ból való újrakiválással betelepül a karsztfelszín
re a vasas mangánérc. A betelepült mangánössz- 
letet az eocén kőzetei fedik. A mangánösszlet 
betelepülése a kréta és eocén határra, vagy 
korábbra a cenomán-turon-szenon egészére az 
ajkai medence kőszénképződése idejére tehető.

A m a n g á n k é p z ő d é s  p r o b l é m á i r ó l ,  
ő s f ö l d r a j z i  v i s z o n y o k

A Bakony-hegység mai szerkezeti képében 
a jura rétegek mintegy 70 km hosszúságú, 8— 
10 km szélességű ÉK—DNY-i csapásirányú vo
nulatban helyezkednek el, a kétoldalon felszí
nen lévő triász kőzetek között. A vonulat pe
remein a jura kőzetek a felszínen vannak, a bel
ső területeken pedig a kréta és eocén rétegek
kel fedettek. E vonulat DK-i peremén két el
szigetelten álló mangánelőfordulást ismerünk

Űrkúton és Eplényben, a triászhoz csatlakozó 
területeken.

A két ismert előforduláson is csak az utób
bi években indult meg a produktív területek 
lehatárolására irányuló kutatómunka, de nap
palokban is igen erős az operatív jellegű kuta
tás igénye. A jura elterjedési területe 5—600 
km2-re tehető. Az úrkúti medence ennek mind
össze 2%-a. A medencében ezideig lemélyített 
közel 600 fúrás mellett is még vannak megku
tatottsági és lehatárolási problémáink. A Ba
kony-hegység jura területére Űrkúton és Eplé- 
nyen kívül lemélyült alig 10 fúrás elenyészően 
kevés további lehetőségeink felméréséhez.

6. ábra. Az úrkúti mangánülepítő medence vázlata. 
Jelmagyarázat: 1. Triász perem (mai állapot), 2. Man- 
gánoxidos kiválások a középső-felsőliászban, 3. Teljes 
kifejlődésű felsőliász karbonátos mangánösszlet, 5. Hiá
nyos kifejlődésű felsőliász karbonátos mangánösszlet, 
6. Mészkőképződés? a felsőliászban.

Az úrkúti medence (de az eplényi is) vi
szonylag elszigetelten áll a jura vonulat pere
mén, bizonyos különállóságot mutat. A me
dencét mai állapotában a triász keretezi, amely 
keleten az Üsti-hegyen, az Ihártőn, a Sombe
rekén és a Kabhegyen a felszínen, a Halimba, 
Padrag és Ajka vonalon a bauxit és a kőszén- 
területeken ezek fekűjében a mélyben, a Város-
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lödnél ismét a felszínen van. E triász keretű 
medencében a jura képződmények nyugat felé 
dőlő monoklinális helyzetben vannak, kelet fe
lé az alsóliász dachsteini típusú liászmészkő- 
vel a triászhoz támaszkodnak, nyugat felé ez- 
ideig nem tisztázódott .módon maradnak ki a 
triász összlet felé.

A medencében a már korábban is részle
tezett kifejlődésben az eredeti mangánképződ
mények szabályszerű elrendeződést mutatnak. 
A középső részen van a legteljesebb kifejlődés, 
a vastagon kifejlődött főteleppel. Ezt övezi egy 
vékonyabb főtelepes kifejlődésű terület, majd 
mindkettőn túlterjedjen a hiányos kifejlődé
sű mangánösszlet települ. A Kövestáblán és a 
Lejtősakna déli részén pedig nyomozható a kö- 
zépsőliász végén a mangánoxidos képződés. Vé
gül a már említett két fúrás felsőliász mészkő
képződménye van a mangántartalmú kifejlődés 
peremén.

Ez a kép az üledékgyűjtő medence bizo
nyos mértékű különállóságára, a liász időszak 
szigettenger jellegére, erősen tagolt medence- 
aljzatára utal. Ilyen területek változó fizikai- 
kémiai viszonyai igen kedvezőek a medencébe 
kerülő mangánoldatok koncentrálódásához, le
csapódásához.

Á t t e k i n t é s

A  Bakony-hegység ÉK—DNY-i csapásirá
nyú jura vonulatában az úrkúti medence kifej
lődése a sajátos vonásokat visel. A területen 
belül a jura rétegsor 550 m . vastagságú. Ebből 
a liász részletesebben tagolt, és a folyamatos 
rétegsorban a középsőliász végén kis területen 
elsődlegesen mangánoxidos, a felsőliászban az 
egész medencére kiterjedően mangánkarbonátos 
üledékképződéssel.

A felsőliász mangánösszlet szabályszerű 
kifejlődése és területi elrendeződése a felső
liászban tagolt üledékgyűjtőre utal.

Az újkimériai mozgások a medence egysé
gét megbontják, a keleti részek a felszínre ke
rülnek, a magasabb jura tagok lepusztulnak, a 
mangánösszlet oxidálódik és a terület nagy ré
szén áthalmozódik. A kréta után ismét szára
zulat a medence, és az eocén üledékszakasz 
előtt töltődött fel a lepusztuló felsőliász man
gánösszlet anyagából a Csárdahegy karsztos fel
színe.

7. ábra. A  Bakony-hegységi 
jura. felszíni elterjedési 
vázlata (A MÁFI 1:300.000 
Magyarország földtani tér
képe és Szentes F. 1:100.000 
Bakony-hegység földetlen 
földtani térképe alapján.) 
Jelmagyarázat: 1. A triász felszíni 
határa, 2. Liász, 3. Dogger, 4. Maim.

A távlati kutatásban az úrkúti medencé
ben és környezetében, elsősorban az oxidos 
mangánércekre korlátozottak a lehetőségek. A 
jövő nyersanyagbázisát távolabbi területeken 
kell keresnünk. Erre a Bakony-hegység alig 
ismert belső területe lehetőségeket ad. Ehhez 
az összefogást meg kell teremteni, a jelenlegi 
gyakorlatban itt-ott folyó, elaprózódó kutatá
sokat egységes, közösen kialakított elveken ösz- 
szefogni. Mélyfúrásos kutatással a belső terüle
tek felépítését meg kell ismernünk, ehhez az 
alapot állami és földtani szerveinknek meg kell 
teremteni. Mangánércbányászatunk fejlesztése 
ezt nem halaszthatóan megköveteli.
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Metaantracitos palaelőfordulás 
a szendrői Winter-táró 2. sz. fúrásban

írták: Oswald György, Fábiáncsics László

A szendrői völgyben lévő földes-fás-barna- 
kőszenet termelő Winter-tárót 1945-ben karszt
víz öntötte el. A későbbiek folyamán felmerült 
az a gondolat, hogy az elöntött bányavágatot 
víztermelésre lehetne felhasználni. Ezért 1949— 
ben két fúrást mélyítettek a felszíntől kb. 67 
m-re lévő vágatra, melyeket kúttá kiképezve, 
az elöntött vágatból ipari vizet termeltek a 
Rudabányai Vasércbánya Vállalat részére. Az 
idők folyamán azonban a kutak hozama csök
kent, ezért az egyiík kutat tovább mélyítették ab
ban a reményben, hogy a fúrás során a sekély 
mélységben várható mészkőből közvetlen fog
nak karsztvizet nyerni. A fúrás a mészkőnek 
a vágatközeli helyzetét igazolta, azonban vizet 
nem adott számottevő mennyiségben.

Mindjárt az első geofizikai mérések al
kalmával gyenge ellenállású rétegek jelent- *

* Előadás: A  Magyarhoni Földtani Társulat 1964. no
vember 25-iki előadó ülésén.

keztek a helytálló mészkőben. Ilyen kis faj
lagos ellenállási értékkel csak grafit, antracit, 
vagy jó minőségű érc jelentkezik. Az elektro
mos szelvényezés után elvégzett radiológiai 
vizsgálatok a grafit, vagy az antracit esetet 
valószínűsítették. A kérdés végleges eldönté
sére oldalfal mintavételt alkalmaztunk és a 
vett mintaanyag ásványtani vizsgálata meta- 
antracit jelenlétét igazolta. A geofizikai vizs
gálatok eredményeit a mellékelt 1. sz. ábrán 
szemléltetjük. Az ábráról leolvasható, hogy a 
kb 95,00 m-től kezdődő, szálban-álló alaphegy- 
ségi kőzetekben a fő antracitos összlet 130,00— 
142,50 m-ig tart, de ezen a szakaszon belül 
még három vastagabb mészkő és egy antraci
tos mészkőpad található, s ha ezeken kívül kü
lön választjuk még a palával erősebben kevert, 
rosszabb minőségű részeket, a tisztább anya
gú összlet három padban, kb. 4,00 m összvas- 
tagságra becsülhető. A mikrofelvételek azt bi
zonyítják, (az oldalfal mintákkal együtt), hogy
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1 iérmészehs jfik iivm  
2. f-T M vilá s

mészkő

mektanlraciloso- 
doH átm. közel

melaaniracilosodoll aim.kozei 
beáQijQzásokkil:
[széria!] agyogpa/ás memmraclt

a jó (tisztább) minőségű részekben is találha
tók kisebb mészkőpadok, s ugyanakkor az át
meneti részekben is tisztább antracitos réte
gek. Ezeket a betelepüléseket a főkőzetbe raj
zolt lencsékkel érzékeltettük a földtani szelvé
nyen. A fő összlet alatt említést érdemel még 
a 150,00 m körüli túlnyomórészt antracitos 
pala.

Az antracitos anyagra vonatkozóan csak a 
geofizikai oldalfal mintavételek álltak rendel
kezésre. A kb. 50 lövésből csak 17 magot kap
tunk. Elsősorban a gyengébb minőségű (palás, 
kvarcos) részekből sikerült anyagot a felszín
re hozni, a tisztább részekből nem.

Földtani, s talán gazdasági szempontból is 
érdekes, hogy az antracitos összlet szálban álló 
karbon (illetve az újabb kutatások eredménye
ként devon) korú mészkőpadok között találha
tó. A szelvényről is leolvasható, hogy kb 40,00 
m vastagságú mészkő és dolomit réteg van az 
antracitos telep fedőjében.

Az eddigi irodalomban is megemlékeztek 
már erről a képződményről, de mint grafitos 
összletet tartották nyilván Szendrő és Edelény 
községek határában. Önálló rétegként sehol 
nem tesznek említést róla. Kibúvásban az ede- 
lényi Hodály-pusztától KÉK-re elterülő vidé
ken nyomozható, de itt a feltalaj és a negyed
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kor kavicsos ősszleteí alatt szekunder telepü
lésűnek lehet csak mondani.

Az oldalfal mintából rendelkezésre álló 
igen kis mennyiségű anyag csak a DTA vizs
gálat elvégzésére elégséges (1. 2. sz. ábra.). A 
görbe 550— 600 °C közötti endoterm csúcsa 
egyértelműen jelzi, hogy a vizsgált anyag me- 
taantracit. Az 575 °C-nál látható kisebb csúcs, 
a kvarc jelenlétét is igazolja. Mivel a felté
telezhetően szerves anyag 550 °C-nál már el
űzhető volt, azt bizonyítja, hogy az anyag nem 
grafit, hanem csak metaantracit.

közelsége és az antracítos összlet alatti mész
kövek metamorf jellege is. Az oldalfalminták 
anyagának mikroszkópos vizsgálata alapján a 
meddő beágyázások zömmel szericites agyag- 
palából állnak és 149,60 m-ből vett oldalfal 
minta ugyancsak makroszkopikusan világos- 
szürke talkszerű agyagpala volt. — Nem ki
zárt a karéliai sungit fáciessel való azonosítás
nak a lehetősége sem. Ezeknek a feltételezé
seknek a mérlegelésére, valamint az előfordulás 
gazdaságossági felhasználhatósága lehetősé-

Genetikailag kontaktmetamorf hatás a gének végleges eldöntésére azonban további 
legvalószínűbb. Alátámasztja ezt Rudabánya kutatások lennének még szükségesek.
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Az eddigi bányászati tapasztalatok azt mu
tatják, hogy a külszíni bányászkadást nem 
minden esetben előzi meg komplex, vízföldta
ni, illetve mérnökgeológiai vizsgálat. A vizs
gálatok hiánya nemcsak olyan jellegű problé
mát hordoz magában, mint a fejtőgépek tönk
remenetele, hanem a helytelen, nem kielégítő 
mennyiségű és minőségű feltárások hiánya a 
kitermelhető nyersanyag költséges termelését

eredményezi, illetve a bányászkodás esetleges 
csődjét is jelentheti.

A külszíni bányászkodást megelőző kuta
tásokra nincsenek egységes követelmények ki
dolgozva, sem a Bányászati Kutató Intézet, 
sem a Bányászati Tervező Intézet nem rendel
kezik jelenleg ezekkel az egységes szempon
tokkal. A szükségesség követelményéből kiin
dulva kívánjuk összeállítani azokat az alapve-
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to szempontokat, melyek alapján véleményünk 
szerint a külfejtéseket elő kell készíteni. A 
Központi Földtani Hivatalhoz beküldött ilyen 
természetű kutatási terveket szintetizálva, egy
ségesítve, kiragadjuk azokat a kérdéseket, 
amelyek minden egyes javaslatban azonos 
súllyal esnek latba, a helyes törekvések te
kintetében. Cikkünk célja, hogy ezeket, vala
mint a hazai- és külföldi irodalomban fellel
hető ilyenirányú vizsgálattípusokat és doku
mentálási módokat ismertessük. A cikk kere
tei alkalmatlanok arra, hogy a vizsgálatok ki
vitelezését is közöljük, ezeket részben már 
korábban szabványosították, illetve legtöbb 
esetben a kialakult gyakorlatra támaszkodha
tunk.

A választ váró problémákat a földtani 
adottságok szabják meg; hazai viszonyainkat 
figyelembe véve ezt két részre oszthatjuk:

1. karsztos kőzetaljra települő külfejtés,
2. a porózus, laza üledékes kőzetben lé

tesülő külfejtés.
Mindkét esetben sajátos vízföldtani, illet

ve mérnökgeológiai sajátságokkal kell számol
nunk, melyek megszabják a kutatás irányát 
és mélységét.

Vitaindító tanulmányunkban most az 1. 
problémakörre nem térünk ki és részletesen 
csak a porózus kőzetekben létesítendő külfej
tések kérdését tárgyaljuk.

A vízföldtani vizsgálatok szükségességéta 
külfejtéses bányák esetében általában minden, 
a témával foglalkozó szakember elismeri. Még
sem alakult ki idáig egységes álláspont e te
kintetben. Ennek javarészt az az oka, hogy a 
vízföldtani kutatás szerepének és jelentőségé
nek kérdésében már korántsem olyan egységes 
az álláspont. Meg kell azonban minden esetben 
határozni azt a helyes arányt, melynél megfe
lelő költségszint mellett, vízföldtani tekintet
ben megbízható képet kapunk. Ennek érdeké
ben a külfejtések esetében is a fokozatosság 
elvét kell követnünk. Ebből egyértelműen kö
vetkezik, hogy a vizsgálatot a kutatási fázisok 
sorrendjében követik egymást.

A vízföldtani kutatások általános alapel
ve — mely független a kutatási fázistól — az, 
hogy az nyersanyagkutató és külön e célra 
mélyített hirogeológiai fúrásokra épül. Továb
bá az egyes kutatási fázisokban a fázis utol
só harmadában kerül csak sor a hidrogeológiai 
fúrásokra, amikor a terület produktivitása 
már eldőlt, illetve megfelelő földtani adat áll 
rendelkezésre.

A különböző kutatási fázisok hirogeoló
giai kutatásainak megtervezéséhez abból kell 
kiindulni, hogy a fázis lezárásakor milyen bá
nyászati tervezési feladat végezhető el a pro
duktivitás esetében.

A mérnökgeológiai vizsgálatok alatt á 
külszíni bányászkodás megtervezésekor álta
lában csak talajmechanikai vizsgálatokat ér
tettek, illetve értik ma is. Ezek a vizsgálatok 
éppen a földtani szemlélet hiánya miatt ál
talában nem adnak konkrét válaszokat a ki
vitelezés számára, csupán a talaj fizikai álla
potát tükrözik.

Külfejtéseknél a kőzetfeltárási munkák 
és a mérnökgeológiai felvétel lényegében egy- 
időben történik. Itt ugyanis a felszíni adatok
ból a mérnökgeológiai felvételt elvégezni nem 
lehet.

A mérnökgeológiai vizsgálatok számára a 
kőzetfeltárási munkák minél kisebb költséggel 
végzendők el, de feltétlenül megköveteljük tő
lük azt, hogy elegendő adatot szolgáltassanak 
a oazdaságos és biztonságos tervezéshez. A fel
tárásokból kikerülő anyag vizsgálatát mindig 
az szabja meg, hogy a kutatás mely fázisában 
használjuk fel az adatokat, de mindenkor 
gondolnunk kell arra is, hogy az eredménye- 
nyeket a későbbi kutatási fázisok során is fel 
tudjuk használni.

Mint az előzőekben is említettük, a ren
delkezésre álló talajmechanikai vizsgálatok 
csak egy részét oldják meg a felvetődő prob
lémáknak, csak a fizikai állapotra kapunk 
többé-kevésbé megnyugtató képet, a terület 
dinamizmusára semmiféle felvilágosítást nem 
nyerünk. A földtani viszonyok ismeretében a 
talajmechanikai adatok átértékelhetek, választ 
tudnak adni a lejtők várható viselkedésére, a 
kőzetek fejtéssel szembeni ellenállására. A 
mérnökgeológiai vizsgálatokat minden esetben 
el kell végezni a mellékkőzetekben, amelyek
nél az alábbi fizikai jellemzőket kell meghatá
rozni:

a) Index tulajdonságokat és állapot jellem
zőket fajsúly, víztartalom, szemelosz
tás, hézagtérfogat, konszisztencia ha
tárok, vízfelvevő képesség, talajok víz- 
alatti szétesése.

b) A talajokban fellépő vízmozgás hatá
sát (vízáteresztő képesség, kapilláris 
jellemzőik).

c) talajok szilárdságát és alakváltozását, 
tömörségét (összenyomódása, roskadás, 
nyomószilárdság, egyirányú nyomoszi- 
lárdság, háromirányú nyomószilárdság, 
proktor vizsgálat)

d) talajstabilizációs vizsgálatokat.
A fizikai vizsgálatok mellett szükségesek 

az ásványtani, illetve kémiai vizsgálatok is. 
melyek a fizikai jellemzők mérnökgeológiai át
értékelését teszik lehetővé:

e) kémiai vizsgálatok (szervesanyagtarta
lom, mésztartalom, talajvíz agresszivi
tása).
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f) Ásványtani vizsgálatok (DTA, esetleg 
Derivatográf és röntgen).

A fenti vizsgálatcsoportok közül természe
tesen, csak azokat kell elvégezni, melyek az il
lető kutatási fázis számára, valamint a továb
bi fázis számára adnak megbízható értéket.

A továbbiakban kutatási fázisonként mu
tatjuk be a külszíni bányászkodás tervezésé
hez szükséges vízföldtani és mérnökgeológiai 
vizsgálatokat.

I. Felderítő kutatási fázis

A kutatási fázis produktivitás esetén táv
lati bányászati fejlesztési tervek készítéséhez 
szolgáltat földtani alapot. Ennek megfelelően 
vízföldtani szempontból az a lényeges momen
tum, hogy:
1.1 a feltárt rétegösszletben van-e vízvezető 

réteg,
1.2. ezek a nyersanyaghoz képest hogyan he

lyezkednek el, milyen a rétegek vastagsá
ga és nyugalmi vízszintje.
A kívánalmak már meghatározzák azt, 

hogy a felderítő fázisban külön hidrogeoló
giai kutatás, illetve fúrás sincs, természetesen 
ugyanez vonatkozik a mérnökgeológiai kuta
tásra is.

A lemélyített fúrásokban mind a magmin
ták, mind az elvégzett karotázss vizsgálatok 
alapján a feltett kérdésekre kielégítő választ 
kaphatunk. Ezen vizsgálatok során még a réte
gek porozítására is kapunk felvilágosítást.

Az egyes vízvezető rétegek nyugalmi 
szintjét a fúrás sorrendjében felülről lefelé 
haladva kell megmérni.

A mérnökgeológiai vizsgálatokat a vett 
magmintákon, illetve zavart mintákon végez
zük el, tájékoztató jelleggel.

A vizsgálatok iránya kiterjed
1.3. a kőzetek makroszkópos vizsgálatára és 

meghatározására.
1.4. a hézagtérfogat vizsgálatára
1.5. talajok vízalatti szétesésére
1.6. agyagok esetében a konsziszteneia inde

xek, a homok esetében a súrlódási szög
meghatározására.
A fenti vizsgálatok alapján tájékoztatást 

nyerhetünk a mellékkőzetek fizikai állapotá
ról és a további vizsgálatok módjairól.

2. Előzetes kutatási fázis

A kutatási fázis befejezése után a kérdé
ses területre vonatkozóan tanulmányterv vagy 
másnéven programtanulmány elkészítésére

nyílik lehetőség. A tanulmány a bányászati 
feltárást — esetleg több változatban is meg
közelítő pontossággal tárgyalja. Kitér ezen be
lül a nyitó-árok lehetséges helyére. Vízföld
tani vonatkozásban nagy vonalakban vázolja 
a víz elleni védekezés módozatait, az esetleges 
aktív vagy passzív vízvédelmi formákat. A ta
nulmány gazdaságossági fejezete többek kö
zött tárgyalja a vízvédelmi módozatok költ
ségkihatásait is.

Az ilyen irányú kívánalmak meghatároz
zák az előzetes kutatási fázis vízföldtani mun
kálatait.

Az alkalmazott fúrástelepítési hálótól füg
gő pontosságnak megfelelően választ kell ad
ni az alábbi kérdésekre.
2.1. A vízvezető rétegek (a nyersanyag fe

lett, alatt esetleg közte települve) vas
tagsága

2.2. Szivárgási tényezőjük
2.3. Szemcseszerkezetük
2.4. A rétegek nyomásviszonyai (nyugalmi 

vízszintjük)
A munkálatok már nem szorítkoznak ki

zárólag csak a nyersanyagkutató fúrásokra, 
hanem külön hidrogeológiai fúrásokat is le 
kell mélyíteni.

A kívánalmaknak megfelelően minden 
nyersanyagkutató fúrásban meg kell határoz
ni a vízvezető rétegek vastagságát és térbeli 
helyzetét. A megfelelő geofizikai módszerek
kel meghatározandó a rétegek porozitása.

A további vizsgálatokra külön hidrogeoló
giai fúrásokat szükséges lemélyíteni. E fúráso
kat 1,5 km oldalhosszúságú hálóban kell elosz
tani úgy, hogy a nyersanyagelőfordulás föld
tani határain túl is lehetőség nyíljék a megfi- 
gyeléskre.

A hidrogeológiai fúrásokban meg kell ha
tározni.
2.5. A műrevaló rétegek szűrődési tényezőjét, 

felülről lefelé haladó sorrendben. Ennek 
érdekében próbaszivattyúzást kell alkal
mazni vagy esetleg Porchet féle vizsgá
lat végzendő el. Mind két eset alkalma
zásánál a vizsgálatokat meg kell ismétel
ni.

2.6. A szűrődési tényező meghatározása után 
a fúrólyuk vízzel feltöltendő és vissza- 
töltődést kell mérni egészen a nyugalmi 
vízszint beállásáig. A vízszintmérést ad
dig kell folytatni míg 3 egyenlő mérési 
eredményt nem kapnak. Majd a mérést 
meg kell ismételni.

2.7. Meghatározható a vízvezető rétegek 
szemcseeloszlása rétegenként legalább 
három mintából.
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2.8. A vízvezető rétegekből vízmintát kell 
venni és talphőmérsékletet kell mérni.

A hidrogeológiai fúrások egyben 
mérnökgeológiai vizsgálatok céljaira is 
szolgálnak, ezért azokat:

2.9. száraz magfúrással kell mélyíteni,
2.1. a műrevaló homokrétegekből és a mellék

kőzetekből egyaránt talajmechanikai 
mintát kell venni,

2.11. a vízadó rétegek fedőjében tökéletes sa- 
rúzárást kell végrehajtani és azt ellen
őrizni szükséges,

2.12. a kisebb vastagságú vízvezető rétegeket 
végig be kell szűrőzni, míg a több 10 mé
teres rétegek esetében legalább 3 helyen 
szükséges szűrőket elhelyezni.

2.13. a mérési munkálatok befejezése után a 
fúrást a műrevaló rétegekre rekeszlemezes
megfigyelő kúttá kell kiképezni.

A mérnökgeológiai vizsgálatok céljaira te
hát a fentiek értelmében külön fúrást nem te
lepítünk. A hidrogeológiai fúrásokból vett ún. 
talajmechanikai mintákat vizsgáljuk. Azonban 
itt már a terület megismerésének helyszíni kö
vetelményeit is szemelőtt tartva részletes terü
letbejárást végzünk. A területbejárás során ta
pasztaltakat ielentés formájában rögzítjük és a 
beszerzett adatokat felhasználjuk a következő, 
részletes kutatási fázis programjának megha
tározására. A terület morfológiai képe, a dina
mikai geológiai folyamatok, a felszínen elhe
lyezkedő kőzetek, természetes feltárások anya
ga stb. járul hozzá a terület részletes mérnök- 
geológiai megismeréséhez.

Az előzetes kutatási fázis során a közös 
hidrogeológiai-mérnökgeológiai fúrásokból vett 
mintákat vizsgálatnak vetjük alá:
2.14. a kőzetek makroszkópos, illetve részletes 

kőzettani megismerésének érdekében,
2.15. a víztartalom és hézagtérfogat vizsgálatá

ra,
2.16. a konszisztencia határok megállapítására,
2.17. a szilárdsági jellemzők pontos ismeretére, 

az alakváítozásök meghatározására,
2.18. a tömörítés lehetőségeinek megállapításá

ra.
2.19. az agyagok viselkedésének megállapítása 

érdekében ásványtani vizsgálatok DTA 
segítségével.

A fenti vizsgálatokból nyert adatok alap
ján lehetőség nyílik megállapítani azokat a 
területeket, ahol a külszíni bányászkodással 
kapcsolatosan problémák merülhetnek fel és 
amely területeket a részletes kutatási fázis so
rán gondos vizsgálatok tárgyává kell tenni. 
Fontos a felszín alatti, mozgásra hajlamos kő
zetek felderítése, illetve a hazai gyakorlatban 
igen sokszor előforduló uszóhomokok tömegé
nek és kiterjedésének meghatározása. A kiter
melt mellékkőzetek meddőterülete nagymér

tékben függ a talajok fizikai tulajdonságaitól, 
amely mezőgazdasági szempontból sem érdek
telen, mert legtöbb esetben mezőgazdaságilag 
értékes teiületeket fed le.

3. Részletes kutatási fázis

Amikor a részletes kutatási fázis befejező
dik, akkor kerülhet sor a bányászati beruházá
si program és ennek alapján a kiviteli tervek 
elkészítésére. Ekkor tervezik meg a kívánt víz- 
szintsüllyesztési munkákat és a külfejtés összes 
elemeit és létesítményeit. Így a részletes ku
tatási fázisnál igen lényeges, hogy a vízföld
tani kutatásra csakis a fázis utolsó harmadában 
kerülhet sor. Ilymódon egyértelműen adott a 
követelmény a hidrogeológiai kutatások ered
ményessége, és adatai tekintetében lényegében 
ugyanazokat az adatokat kell meghatározni, 
mint az előzetes fázisban, csak nagyobb pon
tossággal és részletességgel. Továbbá bizonyos 
tekintetben bővebb adatokra van szükség, mint 
a programtanulmány esetében.

Meg kell tehát határozni
3.1. a tervezendő külfejtés és környékének me

teorológiai viszonyait,
3.2. a vízvezető rétegek vastagságát,
3.3. szivárgási tényezőjüket,
3.4. szemszerkezetüket,
3.5. nyomásviszonyukat (nyugalmi vízszintjü

ket),
3.6. a vízvezető rétegek egymással való kap

csolatát és a lehetséges utánpótlódást,
3.7. a várható depresszió térbeli és időbeli ala

kulását.
Akárcsak az előzetess fázisban, úgy itt is 

minden nyersanyagkutató fúrásban meghatáro
zandó a vízvezető rétegek vastagsága, térbeli 
helyzete és porozítása (geofizikával).

A továbbiakban a hidrogeológiai megfigye- 
lőkutak számát növelni szükséges, az 1,5 km 
oldalhosszúságban, de levélboríték alakú háló
kifejlesztéssel. Az így kialakítíott fúrásokban 
a 2,5, 2.8. alatt ismertetett méréseket kell el
végezni. Kivitelezésük a 2.9.—2.13. szerint 
történik.

A 3.6. és 3.7. pontban ismertetett kívánal
maknak megfelelően a tervezett nyitóárok kör
nyékén és a levélborítékszerűen kialakított víz
megfigyelőhálózatnál a középen elhelyezkedő 
rekeszlemezes hidrogeológiai megfigyelőfúrás 
mellett kútcsoportokat kell létesíteni. A kút- 
csoportok 1 víztermelő és 3. megfigyelő kútból 
állanak. A kútcsoport egyik megfelelő kútját a 
már előzőleg lemélyített hidrogeológiai fúrás 
képezi.
3.8. A termelőkút mélyítése során felülről lefe

lé haladó sorrendben próbaszivattyúzással
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kell megállapítani a vízhozamot minden 
vízvezető rétegre vonatkozóan, legalább 3 
lépcsőben.

3.9. A próbaszivattyúzás alatt a kútcsoport, va
lamint a területen levő összes rekeszleme
zes megfigyelő kútban minden vízadó ré
tegben mérni kell a víznívó alakulását.
A mérések érdekében a kútcsoport kikép

zésére az alábbiak a mértékadók:
3.10. a termelőkút vízöblítéses gépi fúrással 

mélyíthető. Mintavétel méterenkénti za
vart minta, miután a kút előzőleg már 
szárazfúrással lemélyített megfigyelőkét 
mellé települ.

3.11. A kútcsoport további két megfigyelőkút- 
ja ugyancsak vízöblítéses fúrással mélyít
hető. méterenkénti mintavétel mellett. A 
megfigyelőkutak rekeszlemezes kúttá kép
zendők ki.

A 3.1. pontban, valamint a 3.6. pontban 
felsorolt felszíni meteorológiai adatok össze
gyűjtése és megfigyelése érdekében:
3.12. megállapítandó a tervezett külfejtés fel

színi vízgyűjtő területe,
3.13. átlagolandó és meghatározandó lehetőleg 

több évre visszamenően a csapadék inten
zitása annak időtartamával együtt,

3.14. becsléssel, vagy beszivárgási kísérletekkel 
meg kell állapítani a választott víztelení
tés módjának megfelelően kialakuló ha
tásterület felszíni vetületében elhelyez
kedő kőzetek beszivárgását, a felszín 
alatti vizek utánpótlódását.

A részletes kutatási fázis hidrogeológiai 
kutatási tervét célszerű a tervezővel közösen el
készíteni, illetőleg a kiadandó utasítások szerint 
a tervező intézettel elkészíttetni.

A részletes kutatási fázisban a mérnökgeo
lógiai vizsgálatok céljára külön fúrásokat léte
sítünk. A szükséges fúrásszám 1— 2 db kod
ként. A külfejtéses mező területén, azonban a 
várható rézsű vonalában oldalanként legalább 
2— 2 db fúrás lemélyítése válik szükségessé. Ez 
utóbbi fúrások anyagának vizsgálata alapján 
tudunk megbízható adatokat szerezni a rézsű- 
állékonysági viszonyokra. A mérnökgeológiai 
fúrások anyagvizsgálatának választ kell adni az 
alábbi kérdésekre:
3.15. a kőzetek fejthetőségére,
3.16. a rézsűkiképzés lehetőségeire és a meddő

hányók kialakulásának lehetőségeire.
Ennek érdekében az alábbi komplex vizs

gálatok végzendők el:
3.17. indextulajdonságok és állapotjellemzők 

meghatározása,
3.18. talajok tömörítési vizsgálata,
3.19. talajok szilárdságának és alakváltozásának 

vizsgálata,
3.20. kőzetek kémiai tulajdonságainak megálla

pítása,
3.21. ásványos összetétel vizsgálata.

A fúrások kitűzését alapos terepbejárásnak 
kell megelőznie, elsősorban azért, hogy a fúró
lyukakat optimálisan helyezzük el és a legtöbb 
adatot szolgáltassák a mérnökgeológia vizsgála
tokhoz.

A terepbejárás során gondosan meg kell fi
gyelni a dinamikai geológiai folyamatokat (el
sősorban közelfelszíni mozgásokat) és a terület 
morfológiai képét, a terület földtani adottságok
tól élesen elütő jelenségeket stb.

Az ilyen módon elvégzett vízföldtani és 
mérnökgeológiai munkálatok értelmezésére, k i
értékeléseinek módjára a későbbiekben térünk 
vissza.
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Földi hőáram Szentendrén
írta: Dr. Boldizsár Tibor

Szentendre a Duna jobb partján Budapest
től É-ra 20 km távolságra a M agyar1 Közép- 
hegység és az Alföld határán fekszik. A  Magyar 
Középhegység DNY—ÉK irányú vonulatát a 
kiemelkedett mezozoikus kőzetek alkotják. 
Szentendre—Esztergom és Vác között a mezo- 
zoos alaphegység mintegy 40 km széles, ÉNY— 
DK irányú lesüllyedt árkát oligocén és miocén 
partközeli üldékek és andezittufák töltik ki. A 
medence fekűje valószínűleg darchstein mész
kő és noricumi fődolomit, erre települ a közép

ső aligocén agyagos homokos márga. A soron- 
következő felső oligocén rétegek homokosak. 
Az alsó miocén szintén homokos, míg a helvét 
és törtön határán erős andezit vulkánosság ala
kította ki a Szentendre—Visegrád közötti hegy
séget. A szarmata rétegek tavi és mocsári üle
dékek, főleg édesvízi mészkőből és andezittu
fából állnak. A mai neogén üledékes térszín a 
pliocénban emelkedett ki a magyar medencét 
kitöltő tóból (1). Az 1. ábra egy jellemző szel
vényben mutatja a rétegtani viszonyokat.

msöamfíi

Agyag, márga 
homokkő

MIOCÉN------------______ HOLOCÉtf

M  ■ H M E íú i i l E H
Burdigah'en He/vét farkon Sormafa meszes

homokkő andezit tufa tufa kanos

1. sz. ábra. Szelvény a harmadkori 
üledékeken keresz
tül Szentendrén (Wein nyomán).

Szentendre város határában a Duna-part- 
ján 1962 évben egy 1200 m mély fúrást készí
tettek abból a célból, hogy az oligocén üledé
kek vastagságát és kőzettani jellemzőit megál
lapítsák. A fúrólyuk 106 m tszf. magasságban 
van, földrajzi koordinátái: 19°05’N és 47° 41’E. 
A fúrólyuk felső 20 m-es szakasza holocén ka
vicsot és homokot harántolva felső oligocén 
(katti) rétegekbe jutott, melyek agyagos homok
kövek és homokos márgás váltakozásából áll
tak.

A földi hőáram megállapításához fúróma
gok bőven álltak rendelkezésre és 505 m mély
ségig 40 magot vettünk, melyek hővezetőképes
ség meghatározására kivétel nélkül alkalmasak 
voltak. A bentonitos öblítőiszap a 80 mm át
mérőjű magokon iszaplepényt képzett, a magok 
kiemelés után azonban kiszáradtak és légszáraz 
állapotban kerültek a geotermikus laborató
riumba. A minták megmunkálásakor az öblítő- 
iszappal telített rétegeket eltávolítva, a kb 20% 
porozitású agyagos-márgás homokkő minták 
hővezetőképességét abszolút eljárással vizsgál
tuk meg, közben egyes minták hővezetőképessé
geit relatív eljárással is ellenőrizve.

Mivel a vett minták az in situ állapotban 
talajvíz szintje alatt voltak és így pórusaik víz
zel voltak telítve, vízzel telített állapotban kel
lett volna a vizsgálatot végezni. Vízzel telítve, a 
kőzetben lévő agyagásványok duzzadása miatt 
a minták szétestek. Ezért egy eljárást kellett

keresni a minták in situ állapotú hővezetőké
pességének megállapítására.

Porózus kőzetek hővezetőképessége

Az üledékes kőzetek általában nem tömö
rek, hanem likacsosak, porózusak. Természetes 
állapotban a pórusok valamilyen folyadékkal, 
vagy gázzal vannak kitöltve.. A talajvíz szint
je alatt a pórusok általában vízzel — ponto
sabban híg sóoldattal — vannak telítve, kivé
ve, ha a pórusok víz helyett valamilyen folyé
kony vagy gáznemű szénhidrogént, gyakran 
COa-ot, néha nitrogént, nyomokban héliumot 
vagy más nemesgázt tartalmaznak. A porustéf- 
fogat egy része ilyen esetben is mindig vízzel 
van kitöltve, az ún. adszorpciós tapadóvízzel, 
de a tapadóvízen felül is az egyéb folyadékok 
és gázok mellett lehet víz a pórusokban. Mivel 
a folyékony és gáznemű szénhidrogének és más 
telepgázok ritkán fordulnak elő, legtöbbször 
vízzel kitöltött pórusokkal találkoznunk. A pó
rusokat kitöltő víz oldott sókat tartalmaz 1—2 
g/'lit. mennyiségben, de sokszor 15—20 g'lit. 
vagy még ennél nagyobb oldott sókoncentráció 
is előfordul. A víz gyakran oldott gázokat, leg
többször szénsavat és metánt tartalmaz. A 
mélységi vizekben oxigén nincsen.

A fúrólyukban vett mag, melyet az öblítő- 
folyadék részben telít, a felszínen kiszárad, te-
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hát pórusait a telepfolyadék vagy gáz helyett 
levegő foglalja el. Az esetek túlnyomó részé
ben a telepfolyadék sősvíz és a fúrómag kiszá
radva, légszáraz állapotban áll rendelkezésre. 
A hővezetőképesség mérése céljából a magot 
szét kell vágni, megadott átmérőjű hengereket 
kell készíteni belőle, miközben a fűrészt, csi
szolószerszámot folyadékkal hűteni kell. E mű
velet után is a minta szobahőmérsékleten lég
száraz állapotban kerül a hővezetőképességet 
mérő készülékbe és általában 1—2% nedves
séget tartalmaz.

Nyilvánvaló, hogy a hővezetőképesség 
vizsgálat céljára az in situ állapotú kőzet in 
situ hővezetőképességének megállapítása. A 
vizsgálatot rendszerint szobahőmérsékleten és 
atmoszférikus nyomáson kényelmes végezni. A 
porózus mintának szobahőmérsékleten légszá
raz állapotban megállapított hővezetőképessége 
súlyos tévedésre vezethet, ha az eredményt a 
rétegállapotú kőzet hővezetőképésségének vesz- 
szük. Ha a hővezetőképességet vákuumban 
mérjük, akkor a levegő és nedvesség túlnyomó 
része a kőzetből eltávozik. Az evakuált min
tára vonatkozó hővezetőképesség azonban a ré
tegállapotra éppenúgy nem érvényes, mint a 
légszáraz állapotban mért hővezetőképesség. 
Természetes állapotban a geosztatikus nyomás 
alatt álló kőzet, rendszerint hirosztatikus nyo
mású rétegvízzel telített és hőmérséklete a ré
teghőmérséklettel egyenlő. Folyadékkal telített 
kőzet esetében a rétegnyomáson és az atmosz-r 
férikus nyomáson a hővezetőképesség olyan ke
véssé különbözik, hogy ezzel nem érdemes to
vább foglalkozni. Legtöbbször a hőmérséklet- 
különbség hatása is elhanyagolható, vagy kor
rekciós tényezővel elegendő pontossággal vehe
tő figyelembe. Az esetek túlnyomó részében a 
nyomás és hőmérsékletkorrekció együttesen is 
a mérési hibahatáron belül van. Ezért az in si
tu hővezetőképesség megállapításához elegendő 
a kőzetmintát a telepfolyadékkal telíteni. Mivel 
a telep sósvízének hővezetőképessége alig kü
lönbözik a csapvíztől, telítésre megfelel a víz
vezetéki víz is anélkül, hogy ezzel számbave- 
hető hibát követnénk el. Ha a kőzet a mélyben 
folyékony szénhidrogénnel telített, akkor mé
rés előtt a telítést is azonos, vagy hasonló hőve
zetőképességű folyadékkal kell végezni.

Sajnos, az agyagtartalmú porózus kőzetek 
mintáit, ha vízzel vagy sós vízzel telítjük, ak
kor az agyagásványok duzzadása miatt a min
ták szétesnek és hővezetőképességmérés rajtuk 
nem végezhető. A kőzetek organikus oldószer
rel, vagy szénhidrogénnel telítve nem duzzad
nak szét és ilyen állapotban a hővezetőképes
ségmérés elvégezhető; azonban az organikus ve- 
gyületek hővezetőképessége lényegesen kisebb 
mint a vízé, ezért a kapott hővezetőképesség

nem használható az in situ hővezetőképesség 
megállapítására. Az organikus folyadékkal telí
tett állapotú hővezetőképességet át kell számí
tani vízzel telített állapotra. Szükséges egy 
korrekciós tényezőt megállapítani, amely cél
szerűen a vízzel telített és a méréskor használt 
organikus folyadékkal telített pórusokkal mért 
hővezetőképességének hányadosa. Ehhez azon
ban ismerni kell a porózus kőzet szerkezeti fel
építését, a szilárd részecskék és a pórusok tér
beli eloszlását.

Szerző 1959-ben közölt egy tanulmányt [21 
a nagylengyeli harmadkorú porózus kőzetek
ben végzett hővezetőképesség méréseiről. Eb
ben kísérleti úton állapított meg egy szorzóté
nyezőt, mellyel a légszáraz minták hővezető
képességéből a vízzel telített állapotú hővezető- 
képességre lehetett következtetni. Ez a tényező 
átlagban 1,61 volt. |

Ugyanebben a cikkben egy hővezetési mo
dell került ismertetésre, amely a porózus kő
zet szilárd részének és a pórusokba zárt folya
dék, gáz elemi hővezetési modelljeit, a soros 
és párhuzamos kapcsolást további magasabb 
rendszerbe foglalta.

Ismeretes, ha t porozitású kőzetek ele
mi módon ks hővezetőképességű szilárd anyag 
és kf hővezetőképességű folyadék vagy gáz 
elérni módon sorba vagy párhuzamos kapcsolá
sa révén akarjuk jellemezni, akkor a hővezető- 
képessége soros kapcsolás esetén

, ksk f

kf( 1 — 0)-j-kg
lesz, míg párhuzamos kapcsoláskor

k  =  k s ( l — <Z>) +  k f (2.

értéket kapunk. Ez a két primitív modell egy
úttal adott porozítás esetén a lehetséges hőve
zetőképesség lebkisebb és legnagyobb értékét 
adja (2. és 3. ábra). Ha a modellt evakuáljuk, 
akkor soros kapcsolás esetén a hővezetőképes
ség nulla, míg párhuzamos kapcsoláskor

kér • ■—  (1 0 ) • *

Ha bevezetjük a folyadékkal telített és 
evakuált állapotra érvényes hányadost, mikor 
is k f  a második esetben nulla, akkor fi = k/ker. 
értéke soros kapcsolás esetén végtelen, míg 
párhuzamos kapcsoláskor

rjyr- -1 + 0 k f

1 —  0 k i
(3)

Ha a pórusok valamilyen hővezetőképességű 
gázzal vannak kitöltve, akkor soros kapcsolás 

esetén is véges /?-t kapunk. Ha a Pser há
nyadost képezve pl. levegőre, akkor az additív 
tagokat amelyben a levegő hővezetőképessége
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2. sz. ábra. Nedves és száraz 
hővezetőképességek ará
nya porózus kőzetben pár
huzamos kapcsoláskor.

3. sz. ábra. Nedves és száraz 
hővezetőképességek ará

nya porózus kőzetben soros 
kapcsoláskor.

szerepel elhanyagoljuk, mivel az igen kicsiny 
a víz és a szilárd anyag hővezetőképességéhez 
viszonyítva, akkor

kf _
klev.fipar

(4)

Megjegyzendő, hogy fiv , r értéke evakuálva 
vagy atmoszférikus nyomású gázzal telt póru
sok esetében gyakorlatilag alig különbözik.

A természetes porózus kőzetek hővezetőké
pessége az előbbi két határérték közé esik, 
ugyancsak az előbbi két határérték között van 
a fi tényezőjük értéke is. Woodside és Mess
mer egy közepes hővezetőképesség értéket ad 
meg a szilárd és poruskitöltő anyag geometriai 
közepével [3],

k=kfk ,1 0  (5)

Ha erre számítjuk ki fi értékét, akkor 
szintén végtelen nagy értéket kapunk, ha eva
kuált állapotra vonatkoztatunk. Ha újból le
vegőre számítunk, akkor

fil/eom — lkf/kiért ^  (6)

összefüggést kapjuk, ami független a szilárd 
szemek hővezetőképességétől.

Szerző idézett közleményében [2] a soro
san és párhuzamosan kapcsolt részeket újra 
sorba és párhuzamosan kapcsolta. Jelentse x a 
sorba kapcsolt kőzetegységeket, y a párhuzamo
san kapcsolt egységeket és x +  -y =  1, akkor x/y 
hányados a sorba és párhuzamosan kapcsolt 
részek arányát jelenti. Ha az x és y csopor
tokat sorba kapcsoljuk, akkor

kfk.fR .i

kf{l— 0)-\-ks0 kf 0 + k ( l ~ 0 )

x [ kf 0  + x ( l -  0 )+y  Y n  —
kfk 

/ í / ( l - i s ) + ^ s
(7)

eredő hővezetőképességet kapunk. Ugyanígy 
párhuzamosan kapcsolva az x és y csoportokat

kp r —
xkfks

kf[í— 0 ) + k s0 + y  kf<z-\-kS(1— 0) (8)

értékét ugyancsak bonyolult formában kapjuk.
(8) egyenlet alapján, viszonylag egyszerűbb 

számítással, különféle x/y értékekre megállá
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pítható értéke, amelyet vízzel és levegővel 
telt pórusokra a 4. ábra mutat különféle ks 
értékek figyelembevételével.

E görbék segítségével, bár ha az ásvány
tani elemzés alapján ks súlyozott átlagérté
két megállapítottuk is, fi értéket nem álla
píthatjuk meg még a porozítás ismeretében 
sem, ha x vagy y értékét nem ismerjük.

képességét méréssel kell megállapítani, kell te
líteni. Ekkor a fi értéke a száraz állapothoz ké
pest méréssel megállapítható, a porozítás és A* 
ismeretében x vagv y értéke megállapítható. Cél
szerű a 4. ábrában feltüntetett görbéket a 
telítő organikus folyadék hővezetőképességének 
figyelembe vételével megrajzolni és x ill. y ér
tékét grafikusan meghatározni. Ilyen diagram-

4. sz. ábra. Nedves és száraz 
hővezetőképességek ará

nya porózus kőzetben különböző 
x/y  arányok esetén.

Ezen a nehézségen azonban lehet segíteni. 
A vízzel telítéskor széteső kőzeteket valami
lyen organikus folyadékkal, melynek hővezető-

mot mutat az 5. ábra, ahol a telítő folyadék 
ásványolaj (k =  0,0035 cgs). fi és 0  ismereté
ben az 5. ábrából, mely a 4. ábrához hasonlóan

5. sz. ábra. Nedves és olajjal 
telített porózus kőzet 
hővezeúöképességeinek aránya.
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vízre és a kérdéses organikus folyadékra van 
megszerkesztve, az x/y értéke megállapítható, 
és így a vízzel telített állapotra vonatkozó hő- 
vezetőképesség kiszámítható.

Az üledékes kőzet hővezetőképessége, még 
ha porozítása csekély is, nem jellemezhető elég 
szűk határok között. Ugyanazon fúrómagból ké
szített szomszédos hengerek hővezetőképessége 
között 20%-ig terjedő, de néha nagyobb elté
rés is van [4], Ugyanazon üledékes formáció 
10—20 m-es szakaszán 100%-os vagy nagyobb 
eltérések is lehetségesek. A kőzetek hővezető- 
képességének legpontosabb meghatározása a 
„divided bar” módszerrel végezhető [5, 6], ahol 
3 különböző vastagságú hengert kell készíteni, 
ameyeket két szétvágással úgy állítanak elő 
egy vastag hengerből, hogy a három henger 
szomszédos legyen. A hővezetőképesség két 
hengerből megállapítható, a' harmadik ellenőr
zésül szolgál. Például egy 16 mm magas hen
gerből két vágással mintegy 2,5 és 8 mm vas
tag tárcsákat készítenek. Ennek ellenére is, 
mivel inhomogén kőzetben a hővezetőképessé- 
e rövid szakaszon is változik, a relatív hőve
zetőképességet mint iránytangenst meghatáro
zó 3 mérési pont nem esik egy egyenesre, mint 
annak homogén anyag esetén lennie kellene. 
Éppen ezért nyivánvaló, hogy egy kis minta az 
inhomogenitás miatt nem rerepzentálja a na
gyobb vastagságú összlet hővezetőképességét. 
Abszolút hővezetőképességmérő vizsgálatok na
gyobb mintákon is végezhetők, és bár a mérés 
pontossága kissebb, a nagyobb térfogatú min
ták a formációra jellemzőbb átlagértéket ad
hatnak. Ezért nem várható, hogy az inhomogén 
kőzetben x vagy y meghatározására egy mintán

végzett mérés elegendő lesz, hanem rendesen 
csak sok minta átlaga adhat jó eredményt.

E módszer használhatóságát a Szentend
rén mélyített fúrásban végzett vizsgálatok iga
zolták. Itt 20 és 505 m között a fúrás oligocén 
agyagos homokkőben haladt. A  meszes kötő
anyag 8— 12% között volt. A vett 39 mintának 
a hővezetőképességét légszáraz és olajjal telí
tett állapotban meghatároztuk az I. tábázat sze
rint, fi értéke 1,015 és 1,602 között változott. 
Átlagos értéke 1,245. Az effektív porozítás 
átlagos értéke 20,89% fi és 0  értéke az 5. 
ábrán egy pontot határoz meg, amelyhez x/y 
=  1 ésks 0,0056 cgs értékpár tartozik. Ennek 
alapján jogosan feltételezhető, hogy a vízre és 
levegőre szerkesztett 3. ábra szerint x/'y — 1 
és ks =0,0056 értékhez tartozó fi— 1,73 a 
vízzel telített és levegővel telített hővezetőké
pességek arányát szolgáltatja, vagyis légszáraz 
minták hővezetőképességéből az in situ hőve
zetőképességet jól megközelítettük. Mivel az 
atmoszférikus levegővel telített pórusok esetén 
az átlagos hővezetőképesség 0,00296 cgs, az in 
situ vízzel telített állapotban a hővezetőképes
ség 1,73.0,0029 =  0,00512 cgs lesz. A Woodsi- 
de—Messmer féle átzámítási tényező a (6) ösz- 
szefüggés szerint fi =  1,92 értéket ad, ha a 
víz-levegő hővezetőképesség viszonyát 0  =  
=  0,209 hatványra emeljük. Ezzel a hővezetőké
pesség 0,00568 cgs, ami az előzőhöz képest je
lentéktelen különbség, ami a valószínű mérési 
hibahatáron belül van.

Woodside és Messmer hat különböző poro
zitású 85— 99% kvarcot tartalmazó konszoli
dált homokkő hővezetőképesiségét vizsgálta. 
Idézett munkájuk [3] 1705. oldal II. táblázat

<t>

6. sz. ábra. Olajjal és levegővel 
telített porózus kőzet 
hővezetőképességeinek aránya.5 10 25 30
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vízzel és levegővel telített mintáik 'hővezető- 
képességeit elosztva a P hányadoshoz jutunk. 
A 7. ábra a hat homokkőre a porozítás függ
vényében ábrázolja P értékét 1,15 és 3,86 szélső 
határok között. Jól látható, hogy 10— 25% po
rozítás között a (8) egyenlet szerint x/y =  2 és 
ks =0,015 cgs adatokkal szerkesztett P görbe a 

legjobban közelíti a valóságos mérési adatok
ból megállapított átszámítási tényezőt (7. ábra). 
3% és 30% porozítás esetén a (6) egyenletből

7. ábra. Nedves és száraz hővezetőképességek aránya 
összehasonlítva kísérleti eredményekkel.

számított érték adja a legjobb közelítést, míg 
Woodside— Messmer mérései szerint az extrém 
58% porozításhoz tartozó P értékét egyik össze
függés sem szolgáltatja még megközelítően 
sem. Az összes pontokat beleértve az 58% poro- 
zítást is, igen jól közelíti a

/?= 1+4,84 0  (9)
egyenes. 30% porozításig a ft=lks/kf!Q ösz-
szefüggés is jól egyezik a Woodside—Messmer 
cérésefckel.

Ügy tűnik, hogy x/y aránnyal kifejezett 
szemcseszerkezet, amely a porózus kőzet hőve
zetési ellenállását meghatározza, esetleg a po- 
rozítástól is függhet. A 7. ábrát összevetve a 4. 
ábrával, felttéelezve, hogy úgy a /?= 1+4,84 0 , 
mint a (8) egyenletből megállapított P érték 
önmagukban helyesek, úgy látszik, hogy kis 
porozításhoz kisebb x/y tartozik, nagy porozí
táshoz nagy x/y. Ez azt jelentené, hogy az x/y 
viszony, tehát a hővezető kőzet szerkezete a 
porozítástól függene úgy, hogy kis porozitású 
kőzet szerkezete a teljes párhuzamos kapcsolás,

nagy porozitású a teljes soros kapcsolás felé to
lódna el.

Az I. táblázat szerint a száraz és olajjal 
telített kőzetminták átlagos hővezetőképessége 
alapján az észlelési sorozatok átlagának szórá
sa 0,6.10~3cgs ill. 0,63.10~3cgs.

A nedves állapotban mért hővezetőképes
ségre vonatkozóan P — 1,73 értékkel szorozva a 
vízzel telített állapotú kőzetminták hővezetőké
pességének szórása mintegy 10_3cgs egység.

A 490 m vastag rétegösszlet hővezetőké
pességének megállapított értéke ezenfelül még 
azért is eltérhet a tényleges értéktől, mert a 
minták nem képviselik helyesen a kérdéses 
intervallum hővezetőképességét. Ezt is tekint- 
tetbe véve, becslés szerint a méréssel megálla
pított hővezetőképesség értéke 6— 8%-kal, 
mintegy 0,4.10—acgs értékkel eltérhet a formá
ció hővezetőképességének valódi értékétől.

Hőmérsékletmérések

A fúrólyukban maximum hőmérővel vég
zett ismételt mérés szerint 490 m mélységben 
a hőmérséklet 29,2 C°. A hőmérséklet mérését 
az öblítés befejezése után 8 nappal végezték 
stagnáló vízoszlopban, így a mérés az érintetlen 
kőzet hőmérsékletét igen jól megközelíti.

A felszíni hőmérséklet megállapítása érde
kében 1962. május hónap óta rendszeres lég- 
és talajhőmérséklet méréseket végeztünk a fú
rólyuk közelében létesített meteorológiai állo
máson. A 8. ábrában látható a lég- és talajhő
mérséklet alakulása. A talajhőmérsékletet 300 
és 500 mm mélyen árnyékban és napon mértük. 
A méréseket a meteorológiai állomásokra vo
natkozó nemzetközi mérési előírások szerint vé
geztük, .azzal naponta három ízben olvastuk le 
a hőmérőket. Az 1963. évi átlagértékek az aláb
biak:
Léghőmérséklet 2 m magasságban 

9,64 C°
Talajhőmérséklet 300 mm mélyen napon 
10,35 C°
Talajhőmérséklet 300 mm mélyen árnyékban 
10,44 C°
Talajhőmérséklet 500 mm mélyen napon 

9,37 C°
Talajhőmérséklet 500 mm mélyen árnyékban 

9,89 C°
A talajfelszín hőmérsékletére a talajhőmér

sékletek átlagértékét kereken 10,0 C°-ot fo
gadtunk el.

A hőmérsékletgrandiens 490 m mélységre 
eső 29,2— 10,0 =  19,2 C° hőmérséklet növekedés 
alapján
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8. ábra. Talaj- és
léghőmérséklet 
Szentendrén a 

vizsgált mélyfúrás 
közelében 1963. 

évben.

3,92.10--* C7cm.
A hőmérsékletkülönbség mérésének hibá

ját ±1,0 C° körül becsülve, a gradiens hibája 
±0,2.10“ 4 C7cm nagyságrendű lehet.

A földi hőáram

A földi hőáram átlagos értékének megálla
pítása a 490 m hosszú fúrólyuk szakaszon a 
mért hőmérsékleti gradiens és az oligocén for
mációból vett 40 fúrómag vízzel telített állapot
ra számított átlagos hővezetőképessége alapján 

q =  3,92.10~4. 5,12.10-3=  2 ,01 .10“ 6 cal/cm1 2 3, 
sec értékűnek számítható. A földi hőáram hibá
ja valószínűleg nem nagyobb ± 0,2 cgs érté
nél. A nyert érték jól beilleszkedik a magyar 
medencében megállapított földi hőáram értékek 
sorozatába.

összefoglalás

Szentendrén 1962-ben mélyített perspek
tivikus mélyfúrásban a felszíntől számított 490 
m mélységig pontos és részletes geotermikus 
vizsgálatot végeztünk. A talpon egy hetes állás

után stagnáló vízben az eredeti kőzet hőmérsék
letet igen megbízhatóan állapítottuk meg és 40 
fúrómag állott a hővezetőképesség vizsgálatok 
rendelkezésére. Mivel a 20% porozitású fúróma
gok nedvességtartalma a mintavétel alatt is meg
változott, a mintákat légszáraz állapotban vizs
gáltuk meg. Az in situ hővezetőképesség megálla
pítása érdekében szükségessé vált a mintákat 
vízzel telíteni, sajnos ez nem volt lehetséges, 
mert az agyagásványok duzzadása miatt a min
ták szétestek. Ezért a mintákat ásványolajjal 
telítettük, és így vizsgáltuk a hővezetőképessé
get. A száraz és olajjal telített hővezetőképes
ségek arányából ki lehetett számítani a vízzel 
telített minták hővezetőképességét. Az erre vo
natkozó eljárás bizonyos feltevéseket tett szük
ségessé, amelyek a mérésekkel és más kutatók 
méréseivel összhangban vannak.

A hőmérséklet gradiens értéke 490 m 
hosszra 3,92.10-4 C7'cm volt, míg a 40 minta 
átlagos hővezetőképessége alapján a formáció 
hővezetőképességét 5 ,12 .10-3 cal/cm, sec, C° 
értékben számítottuk ki. Ennek alapján a földi 
hőáram értéke: 2,01.10 6 cal/cm2, sec.

Ezen érték összhangban van a magyar me
dencében végzett eddigi hat mérés eredmé
nyeivel.
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Hazai építési talaj térképek
Írták: Reményi Péter, Varga Márton

Az építési talajtérképek készítése szoros 
kölcsönhatásban van a mérnökgeológiai tevé
kenységgel és az alkalmazott megoldásaival, 
éppen ezért elöljáróban néhány kapcsolódó 
gondolatot kell kifejtenünk. A  következőkben 
azonban erre vonatkozó fejtegetéseinket az 
építési tevékenység és a mérnökgeológia kö
zötti kapcsolatra, az építőiparnak, mint a mér
nökgeológiai vizsgálatok egyik felhasználójá
nak és alkalmazójának jelentőségére, és az eb
ből a szerepből következő speciális építési 
szempontok és követelmények figyelembevéte
lének kérdésére korlátozzuk. A tárgyalás körét 
még azzal a megszorítással is szűkítjük, hogy 
az építőanyagipar és vízkutatás mérnökgeoló
giai problémáinak tárgyalására sem térünk ki.

A mérnökgeológia világszerte, de különö
sen a környező államokban az utóbbi évtize
dekben rohamos fejlődésen ment keresztül oly
annyira, hqgy az alkalmazott földtan keretében 
pl. a kőszén-, kőolaj-, és bauxit- földtan mel
lett már önálló szakterület, tudományág igé
nyével lép fel. Népgazdaság^ szinten gyakorlati 
jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a KGST tagállamok Földtani Állandó Bi
zottságának (FÁB) keretében önálló Mérnök
geológiai és Hidrogeológiai Munkacsoport mű
ködik.

Hazai vonatkozásban a mérnökgeológia fej
lődési üteme a nemzetközi színvonalhoz képest 
sajnálatos módon elmaradt. Bár az elmaradást 
különböző — de egymással szervesen összefüg
gő vagy legalábbis egymásra ható szakfelügye
leti, oktatási, szervezési és szemléleti — okok
kal magyarázhatnánk, örvendetes, hogy ezek 
kiküszöbölése kedvező módon megkezdődött,

A mérnökgeológia népgazdasági jelentősége 
az építőiparban

Mindenek előtt szükségesnek tartjuk meg
vizsgálni, hogy a mérnökgeológiát felhasználó 
építési tevékenység milyen nagyságrenddel je
lentkezik az egész népgazdaság viszonylatában.

Ebből a célból az építőipar 1960— 1980 kö
zötti távlati tervéből indulunk ki. Amennyiben 
kizárólag a beruházás jellegű építési-szerelési 
munka volumenét vizsgáljuk az adott tervidő
szak összes beruházásainak százalékában, az 
alábbi kimutatás értelmében megállapíthatjuk, 
hogy az építőipari tevékenység részesedése ke
reken 50%-a az összes beruházásoknak.

II. ötéves tervidőszak alatt 47,6%
III. „ „  „ 51,6%
IV. „ „ „ 50,7%
V. „ „ „ 51,1%

Ha viszont nemcsak a beruházási jellegű 
munkát, hanem az építési rekonstrukciót és az 
egyéb építési-szerelési munkát is figyelembe 
vesszük, az építőipari tevékenység % -os jelen
tősége még hangsúlyozottabbá válik a népgaz
daság fejlődése szempontjából, amit a követ
kező megoszlás mutat:

II. ötéves tervidőszak alatt 83,2%
III. „ „  „ 86,2%
IV. „ „ „ 80,9%

V. „ „ „ 76,5%

A 'mérnökgeológiai vizsgálatokkal szemben 
meghatározandó speciális építőipari követelmé
nyek. vonatkozásában nem hagyhatjuk figyel
men kívül azonban az előzőekben körvonala
zott összes beruházási tevékenység építmény- 
főcsoportok szerinti megoszlását sem, amit a 
következő kimutatással kívánunk érzékeltetni, 
ahol a különböző jellegű beruházási munkák 
százalékos arányát tüntettük fel az összes be
ruházási tevékenység volumenében:

1960 1965 1970 1975 1980

Magasépítés 63,3 63,8 65,5 66,8 65,8
Vezetékek 9,9 9,8 8,6 8,2 8,2
Űt+vasút+híd e. 
Alagút+földalatti

9,9 9,6 8,6 8,7 9,5

-hbánya+egyéb e. 11,2 10,8 10,1 9,5 9,5
Vízi építmények 5,7 6,0 7,2 6,8 7,0

összesen: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A III. ötéves terv műszaki-gazdasági elő
készítése során elvégzett vizsgálatok (3) kimu
tatták, hogy kizárólag a magasépítkezések so
rán szükséges alapozási munka a kiviteli össz
költségnek kereken 9%-a. A magasépítés cím
szó alatt összefoglalt különböző ipari, mező- 
gazdasági, közlekedési, lakó és egyéb építmé
nyek alapozási munkáinak költsége az összes 
beruházási tevékenység százalékában a követ
kező:

1960 1965 1970 1975 1980

Magasépítmények
alapozása 5,69 5,75 5,89 6,02 5,91
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A magasépítmények alapozási költsége te
hát átlagosan az összes építési tevékenység 
5,85%-a, s ez az összeg önmagában meghalad
ja pl. az útépítésre előirányzott beruházási ke
reteket, s alig marad el az összes vízi építmé
nyekre fordítható összegektől.

Könnyen belátható, hogy amennyiben a 
magasépítési tevékenységgel szervesen és el
választhatatlanul együtt jelentkező közművesí- 
tési beruházásokat is számításba vesszük, 
az alapozási-mélyépítési munkák volu
mene meghaladja a vízi- vagy a közleke
dési építkezések teljes összegét. Ezt egyértel
műen bizonyítják az ÉGSZI (5) és a VÁ- 
TERV (6) vizsgálatai.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a magasépí
tési tevékenység alapozási-mélyépítési munká
latok mérnökgeológiai előkészítésének népgaz
dasági hatása önmagában jelentősebb, mint bár
mely más építményfőcsoport teljes beruházási 
összege.

Mielőtt az épitési talaj térképekkel kapcso
latos konkrét kérdések tárgyalására rátérnénk, 
még ismertetnünk kell az építőipar részéről je
lentkező igényeket és kötöttségeket is, melyek 
elsősorban a területrendezési tervezés területén 
jelentkeztek.

A területrendezési tervezés és annak mér
nökgeológiai előkészítése

A területrendezési tervezés népgazdasági 
szemszögből vizsgálva az építési tevékenység 
egyik legfontosabb szakaszának tekinthető. Az 
építés tervszerűségét, a különböző beruházások 
térbeli és időbeli koordinálását, a gazdaságos 
telepítést és általában a települések szerves 
fejlődését ugyanis a területrendezési tervek 
körvonalazzák a regionális, illetve határozzák 
meg a városrendezési tervekben. Ez tehát azt 
jelenti, hogy a területrendezési terveknek mér
nökgeológiai előkészítése jelentősen befolyásol
ja, sőt megszabja az adott tervidőszak terület
felhasználásának gazdaságosságát, amit az 1002/ 
1960. sz. kormányhatározat egyértelműen elő
ír.

Tekintettel arra, hogy a szervezett, nép- 
gazdaságilag átgondolt és egységes területren
dezési tervezés hazánkban csak a felszabadulás 
után indult meg, sem önmagában, sem pedig 
az egyéb szakterületek felé meghatározott 
munkamódszere és követelményei nem voltak, 
s az éppen adott tervfajta kidolgozása során 
felhasználható térképek méretarányának szigo
rú megkötöttségén kívül minden egyéb vizs
gálati szempontot a várostervezők és a külön
böző szaktervezők menetközben kölcsönös kon
zultációk során alakították ki.

A regionális vizsgálatokhoz az 1958— 1960 
években lényegében csak a vízbeszerzés-vízel-

látási lehetőségeket felderítő, illetve a szenny- 
vízbefogadókat rögzítő hidrológiai-hidrogeoló
giai felmérések készültek. Ezeket mérnökgeo
lógiai vonatkozásban kiegészítette az alábányá
szott területek, talajmozgás szempontjából ve
szélyes vidékek körülhatárolása, valamint hoz
závetőlegesen a felszíni víztározásra hidroló- 
giailag, földtanilag és morfológiailag legkedve
zőbbnek ígérkező helyek megjelölése. Bár ezek 
a munkák megközelítőleg sem nyújthattak tel
jes és komplex mérnökgeológiai értékelést, 
több alapvető szempontból megalapozottabbá 
tették telepítési elhatározásainkat.

Ugyanakkor a településrendezési tervezés 
sajnálatos módon lényegesen elmaradt a mér
nökgeológia alkalmazásában, még a regionális 
vizsgálatokhoz viszonyítva is. Néhány kiemelt 
munkától eltekintve — a mai napig is — csak 
tájékoztató jellegű, területismertető talajme
chanikai szakvéleményekre támaszkodnak, an
nak ellenére, hogy az általános rendezési terv 
évtizedekre végérvényesen meghatározza a te
lepülésen belül végzendő összes beruházási és 
felújítási munkákat.

Bár az Építésügyi Minisztérium a feltá
rási adatok gyűjtésének és tárolásának nép- 
gazdasági jelentőségét jókor felismerve már 
1954-ben elrendelte az ÉM Talajmechanikai és 
Hidrológiai Nyilvántartás felállítását, az itt fel
halmozódott rendkívül értékes anyag gyakorla
ti hasznosítására a területrendezési tervezés
ben, elsősorban költségfedezet hiányában még 
ma is csak korlátozott mértékben kerülhet sor.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a 
területrendezési tervezés műszaki előkészítésé
nek kérdése megrekedt a területismertető ta
lajmechanikai szakvélemények szintjén. Az 
Építésügyi Minisztérium és a felügyelete alá 
tartozó illetékes szaktervező vállalatok kezdet
ben a műszaki fejlesztési és kutatási munka 
keretében, majd pedig már közvetlen gyakor
lati tervezési feladatokhoz megkezdték az ún. 
építési talajtérképek készítésének módszerta
nát kidolgozni és alkalmazni.

Ez már jelentős átmeneti lépés a talaj- 
mechanikából a mérnökgeológia felé, s ezért az 
elért eredményekkel, alkalmazott módszerek
kel részletesebben kell foglalkoznunk.

Az építési talajtérképek kidolgozási mélysége

Elsősorban előre kell boesájtanunk azt, 
hogy a településrendezési tervezés különböző 
fázisaiban alkalmazható térképek méretarányát 
az Építésügyi Minisztérium rendelkezései és 
utasításai pontosan szabályozzák. Ennek meg
felelően az általános és részletes rendezési ter
vek alaptérképei kizárólag 1:10.000 — 1:2.000 
határok között mozoghatnak.
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Ez eleve meghatározta az építési talaj tér
képek méretarányát is, és ez —  vonatkozik a 
jövőben kidolgozásra kerülő komplex építőipa
ri mérnökgeológiai térképekre is, — mint a 
felhasználó részéről megkövetelt alapvető kri
térium jelentkezik.

A jelenlegi helyzet értékeléséhez nem ér
dektelen az építési talajtérképek készítésének 
egyes fokozatait áttekinteni.

Bár már 1950-ben műszaki fejlesztési mun
ka keretében elsőként elkészült Budapest régi 
közigazgatási területének építési talajtérképe, 
mely Horusitzky Henrik hidrogeológiai mun
káival kiegészítve célravezető és bevált pró
bálkozás volt, a ma használatos építési talaj- 
térképek tulajdonképpen mégis a területismer
tető talajmechanikai szakvéleményekből fejlőd
tek ki. Mondhatnánk azt is, hogy az építési ta- 
lajtérképek kifejlődését elsősorban a terület- 
rendezési tervezés rendelkezésére álló igen kor
látozott költségkeret indította el. Ezek kezdet
ben csak az adott megbízás keretében lemélyí
tett fúrások alapján adtak általános talajme
chanikai tájékoztatást a beépítésre kijelölt, 
meglehetősen nagy kiterjedésű területről. Az 
ÉM Talajmechanikai és Hidrológiai Nyilván
tartásnak felállítása, s az ott felhalmozódott 
anyag rendszerezése és állandó növekedése a 
továbbiakban lehetővé tette, hogy a kérdéses 
területen korábban lemélyített fúrásokat is fi
gyelembe vegyék a területismertetéshez.

Első fokozatnak a fúrás nyilvántartási tér
képet lehet említeni. Az ennek mellékleteit 
képező egyedi fúrásszelvények, illetve meghatá
rozott irányú talajszelvényekhez a régebbi ada
tok is felhasználásra kerültek. Ez az eljárás 
tulajdonképpen az új fúrások jobb területi el
osztását biztosította, miáltal a területről nyert 
általános kép megbízhatóbbá vált.

Ma már a területismertető talajmechanikai 
szakvélemények kivétel nélkül felhasználják és 
dokumentálják a korábbi feltárásokat, de eze
ket mégsem tekintjük építési talaj térképnek.

A fejlesztés szakaszában — elsősorban jobb 
szemléltetési célokból — a fúrások által feltárt 
rétegsort nem külön fúrásszelvényeken ábrázol
ták, hanem magán a térképen a fúrás tényle
ges helyén. Ezek a fúrásszelvény-térképek kü
lönösen ritkán feltárt településekben vagy te
lepülésrészekben, valamint vízművek tervezett 
csőhálózatának nyomvonalán váltak szokásos
sá.

Ilyen jellegű térképek készültek Hajdú
nánáson, Nagybátonyban, Orosházán, Vesz
prémben és Zalaegerszegen.

Feltétlenül meg kell említenünk, hogy ez 
a fajta ábrázolási eljárás némely esetben csu
pán azért került alkalmazásra, mert a terület 
földtani kialakulását és felépítését nem isme
rő talajmechanikus az egymás mellett lévő, de 
különböző rétegsorokat mutató fúrásokat csu

pán talajmechanikai szemlélettel nem merte, de 
nem is tudhatta szintetizálni, egységes képbe 
foglalni.

Egy harmadik tíousként már komplexebb 
dokumentációs térképek kidolgozására került 
sor. Ez elsősorban abban nyilvánult meg, hogy 
az egyes fúrások mellett az alapozásra alkal
matlan humusz vagy feltöltés vastagságát, va
lamint a várható maximális talajvízszintet egy- 
egy számértékkel feltüntették. Ennek bővítése 
volt, mikor még a talajvíz szulfát tartalmát és 
pH értéket is megadták. A dokumentációs tér
kép egyrészt a műszaki-gazdasági igények nö
vekedésével, másrészt egy-egy adott település 
helyszíni adottságainak jobb megismerésével 
párhuzamosan azután természetesen további 
fejlődést is mutatott. Így pl. sor került az ala
pozási okokból károsodott épületek, pinoevíz- 
betörések, alábányászott területek, régi várár
kok, folyómedrek, tavak és mocsarak, agyag 
vagy kavicsgödrök helyének megjelölésére.

Ezen adatok dokumentálása természetsze
rűleg a helyi adottságok függvényében igen 
változó volt. Nem ritkán az adatok nagyobb 
száma egy-egy szempont külön térképen való 
ábrázolását tette lehetővé, illetve szükségessé.

Önállóan, vagyis talajtérkép kidolgozása 
nélkül ilyen jellegű dokumentáció csak az A j
kai Erőmű üzemi területére, valamint a Nagy- 
bátony—Maconkai területre készült. Egyébként 
csak egy építési talaj térkép mellékleteként, ki
egészítőjeként használatos.

Az előzőekben röviden vázolt ábrázolási 
fokozatok mellett alakult ki tulajdonképpen az 
építési talajtérkép. Ezt elsősorban az tette le
hetővé, hogy az ÉM Talajmechanikai és Hidro
lógiai Nyilvántartásban olyan mennyiségű fel
tárási adat halmozódott fel, ami — legalábbis 
egyes településekben vagy területrészeken — 
már megfelelő sűrűségű feltártságot biztosított, 
s az egyedi fúrások közötti interpolálást mű
szakilag megengedhetővé tette.

Az építési talajtérképek kidolgozásának 
alapelve az, hogy a felszínt borító — alapozás
ra alkalmatlan — humusz vagy feltöltés alat
ti első „termett” vagy „szálban álló” természe
tes talajréteg felszíne és vastagsága legyen, be
jelölve. Ebből következett, hogy a helyi föld
tani adottságoknak megfelelően vastag és 
egyenletes településű rétegek esetén elegendő 
volt egy képződmény térbeli helyzetének áb
rázolása. Ilyenek voltak Harkány üdülőterüle
te, Jászberény, Dióisgyőri Kohászati Művek 
üzemterülete, Nádudvar és Salgótarján eseté
ben készített építési talajtérképek. Ezekben az 
esetekben kielégítő volt az ún. egyréteges 
ábrázolás.

Hazai földtani adottságainkból az esetek 
túlnyomó többségében következik azonban, 
hogy az építési, helyesebben az alapozási-mély
építési tevékenység szokásos mélységi hatá
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ráig több különböző talajréteggel kell számol
nunk. Éppen ezért építési talaj térképeink leg
nagyobbrészt elkerülhetetlenül a több-réteges 
ábrázolást alkalmazták, s ez továbbra is alap
vető követelmény.

(Itt megemlítjük, hogy Hajdúböszörmény 
esetében kísérlet történt különböző mélységek
ben különálló egyréteges talaj térképek soroza
tának kidolgozására, de ez a dokumentálási mód 
nem terjedt el).

Az előzőekben már említett ,egyréteges” 
esetektől eltekintve ezideig kizárólag Szegeden 
került sor 3 eredeti településű réteg ábrázolá
sára, egyébként az összes építési talajtérkép két 
réteg feldolgozására szorítkozott. Tulajdonkép
pen ezek is 3 „szintesek” , hiszen a fúrások mel
lett számértékek jelzik a felszíni, alapozásra 
alkalmatlan rétegek vastagságát is. Ilyen tér
képek kidolgozására ezideig 31 esetben került 
sor. Meg kell említenünk, hogy néhány eset
ben a „kétréteges” talajtérképet kombinálták 
egyéb adatok dokumentálásával is. Így pl. He
ves községben a feltöltött területek térképi le
határolását, Várpalotán a feltöltés vastagságá
nak szintvonalas ábrázolását tették lehetővé a 
helyi adottságok úgy, hogy az ne menjen a tér
kép áttekinthetőségének rovására.

Mindent összevetve 19 város és település 
(Balmazújváros, Budapest, Cegléd, Hajdúbö
szörmény, Kaposvár, Kecskemét, Komárom, 
Komló, Miskolc, Nagybátony, Nyíregyháza, Sal
gótarján, Szeged, Székesfehérvár, Szolnak, Vár
palota, Veszprém, Győr és Pécs) esetében ren
delkezünk jelenleg a teljes belterületre kiter
jedő építési talajtérképpel. További 20 telepü
lésünkben egy, vagy több fejlesztésre kijelölt 
részterület építési talaj térképe készült el.

Figyelembevéve azt, hogy az 1980-ig ter
jedő távlati népgazdasági terv kereken 100 te
lepülésünk alapvető fejlesztését irányozza elő, 
megállapíthatjuk, hogy az eddig elvégzettnél 
lényegesen nagyobb feladat áll előttünk kizáró
lag mennyiségi szempontból is.

A teljesség és érdekesség kedvéért a kö
vetkező kimutatásban megáldjuk, hogy az egyes 
években hány — az ismertetett kategóriákba 
tartozó — talajtérkép készült el az Építésügyi 
Minisztérium szakvállalatainál:

Év: talajtérképek: Év: talaj térképek:

1950 1 1958 0
1951 1 1959 12
1952 1 1960 5
1953 • 4 1961 4
1954 4 1962 6
1955 4 1963 13
1956 2 1964 2
1957 1

összesen tehát 60 talajtérkép készült az ál
lami tervezés megszervezése óta. Megjegyezzük, 
hogy aiz 1959 és 1963 évi kiugróan magas szá
mok a II., ill. a III. ötéves tervidőszak műsza
ki előkészítésének fő időszakát jelzik, elsősor
ban a lakásépítkezés vonalán.

A tévedések elkerülése céljából rá kell 
mutatnunk azonban arra, hogy ebben a szám
ban szerepelnek olyan dokumentációk is, ame
lyeket az előző ismertetésben nem soroltunk fel.

Több esetben ugyanis az építési talajtér
képet az adott terület földtani térképével és a 
mellékelt talaj- és fúrásszelvényekkel pótolták 
(pl. Ajka, Sopron, Zalaegerszeg, Esztergom, 
Kiskunhalas, Martfű), vagy pedig a különböző 
részlettérképek mellőzésével kizárólag a terü
let beépíthetőségi övezettérképét dolgozták ki, 
mint összefoglaló végkövetkeztetést (pl. Csong- 
rád, Paks, Tapolca). Előfordult továbbá több 
esetben, hogy a beépíthetőség értékelése céljá
ból elégséges volt csak egy — a terület felépí
tése szempontjából kiemelt szerepet játszó — 
képződmény térbeli helyzetének ábrázolása. 
Ezek tehát szoros értelemben nem tekinthetők 
komplett építési talaj térképnek, csak korláto
zott oéltérképeknek. Példaként megemlíthetjük 
Veszprémet, ahol a dolomit felszínének réteg- 
vonalas ábrázolása és a fedőrétegek — ré- 
tegankénti szétválasztás nélküli — vastagsá
gának jelölése, — Szombathelyen a kavics fel
szín, Sopronban a feltöltés fekűjének felszín 
jelölése az adott építési, ill. tervezési igényeket 
megfelelően kielégítette.

A továbbiakban az építési talaj térképek 
tartalmával kívánunk foglalkozni.

Az építési talajtérképek tartalmának értékelése

Az építési talaj térképek eddigi kidolgozá
sának szempontjait, módszertanát elsődlegesen 
az építőipar magasépítési igényei befolyásolták, 
sőt határozták meg. A magasépítmények terve
zése és kivitelezése megkívánja, hogy a talaj
jal kapcsolatos információk tegyék lehetővé az 
alapok részére bizonyos statikai követelmények 
(teherbírás, állékonyság, megengedhető süllye
dések) kielégítését, ezért az eddig elkészített 
építési talaj térképek — szöveges része és rajzi 
mellékletei — elsősorban ezeket az igényeket 
igyekeztek kielégíteni. Az így összeállított épí
tési talajtérképek éppen ezért majdnem kizá
rólag csak az alapozási problémák — a tágabb 
értelemben vett alapozási problémák — meg
oldásához igyekeztek adatokat szolgáltatni az 
alábbi munkanemek kidomborításával:

1. Tereprendezéssel járó földmunkák

A tereprendezés mindig bevágások, feltöl
tések készítésével jár, ez pedig rézsűállé
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konysági vizsgálatokat és tömörítést kíván 
meg. Az építési talaj térképeken erre vo
natkozó utalásoknak és jellemzőknek sze
repelnie kell.

2. Alapozások

A felszín alatti talp- és talajvízviszonyo
kat úgy kell tárgyalni és ábrázolni, hogj7 
az alapozási rendszert (sík vagy mélyala
pozási módokat), továbbá a munkagödör 
tervezését és létesítését (nyílt vagy zárt 
munkagödör, munkagödör víztelenítésének 
módozatai), valamint az építmények ren
deltetés szerinti használatának biztosítását 
(alagsorok szárazon tartása, korrózióvéde
lem) becsülni lehessen.
A hazai földtani adottságok — építkezé

seink túlnyomó többsége a legfiatalabb (holo- 
cén—pleisztocén) laza üledékek zónájában ke
rül kivitelezésre — következtében az építőipar 
földtani jellegű problémáinak megoldását a ta
lajmechanika szolgáltatta. Az építkezések mű
szaki előkészítését szabályozó műszaki előírá
sok, szabványok is mind talajmechanikai szem
lélettel és alapon kerültek — ebből követke
zően — kidolgozásra. A megnövekedett felada
tokból következő követelmények és az adódó 
lehetőségek alapján kifejlődő építési talajtér
képek tehát törvényszerűen ugyanerre a talaj- 
mechanikai szemléletre támaszkodnak, s csak 
kisebb részük kísérelte meg a korlátok áttöré
sével közelíteni a komplexebb, s így műszaki- 
gazdasági téren is teljesebb mérnökgeológia 
felé. Ugyanakkor azonban azt is le kell szögez
nünk, hogy a hazai építőipari mérnökgeológia 
éppen az építési talajtérképek kidolgozása so
rán nyert tapasztalatokra alapozva kezdhette 
meg elvi és gyakorlati kérdéseinek tisztázását, 
követendő módszertanának meghatározását.

Szükségesnek tartjuk ismételten felhívni 
a figyelmet arra, hogy a területrendezési terve
zésben rendeletileg előírt térkép méretarányok 
eleve meghatározzák a kidolgozás tartalmát és 
a megkövetelt feltártsági fokot, másrészt a 
szokványos építési tevékenység felszíntől szá
mított mélysége az építőipar érdeklődési körébe 
vágó földkéregöv határét.

Az építési talajtérképek készítését, tartalmi 
és módszertani követelményeit szabályozó ren
delet vagy előírás ezideig nem készült. Így el
sősorban a gyakorlati tapasztalatok alapján ki
alakult jogszokások és vállalati ellenőrzési 
szempontok szabják meg azok — a mindenkori 
éppen adott követelményeknek természetesen 
rugalmasan megfelelő — elkészítési módját, 
így a következőkben röviden ismertetésre ke
rülő tartalmi és módszertani vázlattól történ
tek eltérések, de ez a kialakult elveken és szem
léletem alapvetően nem módosít.

Az építési talajtérképek alatt általában 
mindig egy több darabból álló komplett doku
mentációt értünk. Ennek alapját maga a talaj - 
térkép képezi, mely az adott település 1:5000 
— 1:10 000 méretarányú alaptérképére van ki
dolgozva. Ez mindenek előtt feltünteti a vizs
gált területen lemélyített összes talajmechani
kai fúrás és egyéb feltárás helyét és sorszá
mát. A fúrások mellett számmal jelzik az ala
pozásra alkalmatlan humusz vagy feltöltés vas
tagságát. Egyes esetekben törtszám formájá
ban a számlálóban a talajvízszint felszíntől szá
mított mélységét is megadják (ez a rendelke
zésre álló adatok alapján lehet a fúráskor ész
lelt, az átlagos vagy a várható maximális ta
lajvízszint, amire a jelmagyarázat minden eset
ben utal). A térképen a talajmechanikai szab
ványoknak megfelelő szinkulcs szerint egyen
letes festés jelzi az első „termett” talajréteget, 
kizárólag talajmechanikai értékelés, meghatáro
zás szerint. A második talajréteg minőségét ÉK 
—DNY irányú ugyancsak festett csíkozás jelzi. 
Mindkét festés esetében az adott színen be
lüli árnyalatok a réteg vastagságát jelzik bizo
nyos meghatározott határok között. Általában 
kettő, néha három vastagsági kategóriát szok
tak feltüntetni. Volt rá példa, hogy a második 
réteg vastagságát nem színárnyalattal, hanem 
folyamatos és szaggatott csíkozással jelölték.

Az alapozásra kedvezőtlen, s az építmé
nyek állagát veszélyeztető tőzegek vagy szer
ves talajok kiterjedési határát a térképek külön 
feltűnő színezéssel és csíkozással (K—NY irá
nyú) adják meg.

Igen gyakorj, hogy az alapozásra ugyan
csak nem megfelelő feltöltések területi elhelyez
kedését, sőt vastagságát külön térképlapon ki
emelve dokumentálják.

Az esetek nagy részében külön térképen 
tüntetik fel a talajvízszint (általában a várható 
maximum) térbeli helyzetét izohipszás ábrázo
lással. Ezen a lapon szokásos jelezni a pince
vízbetörések helyét, valamint igen gyakran a 
talajvíz szulfát tartalmát, az egyes kategóriák
nak megfelelően különböző színárnyalatú fes
téssel. Az ár- és belvízveszélyes területek fel
tüntetése, vagy a felszíni vizeknek a talajvíz
re gyakorolt duzzasztó hatásának nem ritkán 
ugyancsak ezen a lapon kerül dokumentálás
ra. Az utóbbiakra vonatkozó adatokat az illeté
kes Vízügyi Igazgatóságok bocsájtják a ter
vezők rendelkezésére. Többször előfordult az 
építkezést befolyásoló egyéb geomorfológiai, 
vagy ősföldrajzi adottságok térképi ábrázolása 
is.

Több esetben külön szulfát térkép is ■ ké
szült. ' A legegyszerűbb ábrázolási mód a fúrás 
színezése az SOi tartalom kategóriáinak meg
felelően. Székesfehérváron pl. a km2 hálózat 
szerint ugyancsak felületi festéssel négyzeten

40



ként adták meg a szulfáttartalom változását. 
Leggyakrabban azonban a területi festés ábrá
zolását alkalmazzák.

Különösen az utóbbi években a különböző 
szempontok komplex értékelésének eredményét 
jelezve szokásossá vált egy beépíthetőségi öve
zettérkép szolgáltatása is. Ez lényegébén a fel
színi vizek, valamint az alapozás gazdaságossá
ga szempontjából adja meg a különböző építési 
övezeteket, jelezve az esetleg szükségessé váló 
mellékmunkákat is, melyek a beépítés előfelté
telei lehetnek.

Az ismertetett térképet vagy térképsoroza
tot szervesen kiegészítik az egyes fúrások ösz- 
szes talajmechanikai, hidrológiai és vegyi ada
tát tartalmazó írásos vagy rajzos fúrásszelvé
nyek és táblázatok.

A települési viszonyok, a domborzati vi
szonyok és a beépítési terv függvényében meg
határozott irányú és számú réteg, vagy talaj- 
szelvény teszi szemléletesebbé a térképi ábrázo
lást. |

A dokumentációhoz tartoznak még a talaj- 
vízszintészlelő kutak szelvényei (esetleg víz- 
szintingadozási grafikonokkal), valamint a meg
figyelt gazdasági kutak és vizes pincék geodé- 
ziailag bemért szelvényei.

A közölt rajzi dokumentáció mindenkori 
tartozéka egy értékelő szakvélemény.

Az elvégzett munkáknak egyelőre még 
kisebb részében, de egyre gyakrabban tapasz
talható, hogy a dokumentációt földtani térkép
pel egészítik ki. Ez már arra utal, hogy a ta
lajmechanika is felismerte, miszerint nagyobb 
terület gazdaságos és célravezető feltárását és 
értékelését a földtani keletkezési és települési 
viszonyok ismerete nélkül elvégezni nem lehet. 
A földtani térkép és az építési talajtérkép pár
huzamos mellékelése azonban csak formai, tü
neti megoldás, hiszen a műszakilag és gazda
ságilag legmegfelelőbb telepítés éppen a kettő 
összedolgozása, egyesítése, vagyis a mérnökgeo
lógiai térkép alapján biztosítható.

Ez a felismerés vezetett arra is, hogy az 
építőipar speciális igényeinek kiszolgálásával 
kapcsolatban mérnökgeológiai módszertani pá
lyázatot írt ki a Földmérő és Talajvizsgáló 
Vállalat.

Az Építésügyi Minisztérium és a terület
rendező szakemberek is helyesnek látták, hogy 
az építési talaj térképek tartalmát a megnöve
kedett igényekhez mérve növeljék, s ezért 1964. 
évben megkezdődött a területrendezési tervezés 
céljából végzendő komplex mérnökgeológiai 
vizsgálatok és dokumentáció módszertanának 
kidolgozása.

Nem téveszthetjük ugyanis szem elől, hogy 
az építőipar szerkezeti változása több vonatko
zásban is megváltoztatta az építkezések műsza
ki előkészítésével szemben támasztott követel

ményeket, s ezeket a viszonylag szűk működé
si keretek közé szorított talajmechanika ma már 
nem elégítheti ki.

Itt elsősorban a távlati tervezés rendsze
rének kialakulását kell megemlítenünk. Az 
egyes tervidőszakok 5— 8 éves előretartással 
történő műszaki előkészítése, s különösen a 
népgazdasági szinten történő gazdasági kimun
kálása ugyanis mindenek előtt a fejlesztésre ki
jelölt települések vagy beépítendő területek ter
mészeti adottságainak komplex értékelését kö
vetelik meg. S éppen egyrészt az előretartás- 
ból következően, másrészt, mert nem eldöntött 
nagyságú és szerkezetű épületek konkrét előké
szítéséről van szó, az értékelést új feltárások 
elvégzése nélkül kell általában elvégezni.

Különösen a lakóépületek, de egyre inkább 
a mezőgazdasági és ipari szerkezetek tipizálása 
révén az eddiginél lényegesen szűkebb határok 
közé szoríthatók a szóbajöhető beépítési variá
ciók. Ez nagy mértékben megkönnyíti a helyi 
adottságok értékelését, de egyben éppen ez in
dokolja a mérnökgeológiai vizsgálatokra ala
puló beépítési övezetek kijelölését a terület- 
rendezési tervezés jobb megalapozottságának 
biztosítása érdekében. Megállapíthatjuk, hogy 
a mérnöki előtervezés munkaterületén éppen 
ez válhat — a magasépítésben a tipizálással 
elért gazdasági eredményekhez hasonló — 
népgazdaságilag is jelentős hatású megtakarí
tásához.

Következtetések

Az előzőekben igyekeztünk — számsze
rűen is — rámutatni arra, hogy az építőipar 
kizárólag a magasépítményekkel kapcsolatos 
alapozási-mélyépítési munkák volumenét te
kintve is a mérnökgeológiai vizsgálatok elsőren
dű, sőt mondhatni legelső igénylője és felhasz
nálója. Éppen ez indokolja, hogy speciális szem
pontjait és követelményeit a mérnökgeológiai 
vizsgálatok és dokumentációk módszertani ki
alakítása során alapvetően figyelembe vegyük.

Véleményünk szerint egyik legfontosabb 
előttünk álló hazai elvi feladat az egyelőre 
meglehetősen tág határok között értelmezett 
mérnökgeológiai szakterület és az építőipar igé
nyei közötti összhang megteremtése. A legcél
ravezetőbb útnak talán éppen az kínálkozik, 
hogy a mérnökgeológia általános fogalomkö
réből emeljük ki az építőipar speciális kiszol
gálását „építési földtan” fogalomkörrel.

Másik megoldásra váró feladatunk viszont 
az, hogy ezen összhang megteremtése után te
remtsük meg az „építési földtan” és a talaj- 
mechanika között a közös nyelvet és az egye
lőre sajnálatosan hiányzó egyetértést. Magyar- 
országon a talajmechanika gyakorlati és tudo
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mányos eredményei vitathatatlan létjogosultsá
got biztosítanak számára, annak ellenére, hogy 
több KGST tagállamban — éppen a helyi föld
tani adottságokból következően — csupán a 
földtani tudományhoz tartozó kőzetmechanika 
egy részének, vagyis a mérnökgeológia egyik 
szakterületének tekintik.

Ezzel kapcsolatban tulajdonképpen elsősor
ban a kompromisszumokról kell megemlékez
nünk, melyeket mindkét tudománynak vagy 
szakterületnek tennie kell egymással szemben. 
Ezek elvi lényege az, hogy az építőipart nem 
érdekli a különböző földtani képződmények ko
ra, hanem az építkezést és az építmények álla
gát műszakilag és gazdaságilag befolyásoló fi
zikai, mechanikai, hidraulikai és vegyi tulaj
donságok értékelése. Ugyanakkor azt is be kell 
látni, hogy a térben és időben igen szűk kere

tek között dolgozó talajmechanika nem adhat 
kielégítő választ egy adott terület földtani fel
építésének kialakulási és fejlődési folyamatáról, 
ami pedig éppen a műszaki tulajdonságok meg
ismerésének, értékelésének és felhasználásának 
egyik alapvető kulcsa, kiinduló pontja.

Az építőipari mernökgeológia szintetizáló 
tudomány, mely nemhogy nem nélkülözheti a 
talajmechanika eredményeit, de ezen a felhasz
nálási területen éppen azokra alapoz, s azokat 
egészíti ki, teszi teljessé az egyéb alkalmazott 
szakterületek vizsgálati eredményeivel. Népgaz
daságunk számára nyilván nem lehet tehát gyü
mölcsöző sem a két tudomány esetleges vitája, 
sem pedig egy kényszeregyezség, hanem kizá
rólag a valóban szoros elvi és gyakorlati együtt
működés. Ennek megteremtéséhez kívántunk 
ezzel a cikkel hozzájárulni.
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Korszerű kútfúrás főbb problémái
írta: Dr. Karácsonyi Sándor

A rotary fúrás lehetőségeinek kihasználá
sával az elmúlt évtizedben a hazai kútfúróipar 
ugrásszerű fejlődést ért el. A korszerű kútfú
rás keretében az eddigi folyamatos béléscsöve
zés helyett hosszabb előfúrások alkalmazása ke
rült előtérbe és az átharántolt képződmények 
meghatározására az öblítőfolyadékból vett és a 
szubjektív értékeléstől nem mentesíthető min
tavétel mellett, ill. helyett a geofizikai fúró
lyukszelvényezés terjedt el. A mélyfúrás mód
szereinek fejlesztése révén a rotary fúrás aláb
bi főbb előnyei érvényesülhetnek:

a) fúrólyukak mélyítése a hosszabb élő- 
fúrások eredményeként folyamatosabban 
jobb teljesítménnyel történhet;

b) a szűkszelvényű kereső előfúrás és a 
geofizikai lyukszelvényezés eredményeként le

hetőség nyílik a feltárásra kijelölt mélységsza
kasz egyidejű és összefüggő objektív vízföldta

ni értékelésére, a szükszelvényű fúrás ezenfelül 
biztosítja bármely mélységszakaszban a kútki- 
képzés legkedvezőbb feltételek mellett történő 
végrehajtását;

c) a hosszabb előfúrások eredményeként 
mód nyílik, a leggazdaságosabb béléscsövezés 
végrehajtására. A kútkiképzésthez kevésszámú 
béléscsőrakat szükséges és így nagyobb lehető
ség nyilik kisebb átmérőjű kezdő és közbenső ra
katok (csőtakarékosság) ill. szükség esetén na
gyobb méretű szűrőrakat alkalmazására.

A korábban alkalmazott kútkiképzési el
járást szemléletű 1. sz. ábra mellett a 2. sz. áb
ra főbb fázisaiban mutatja be a korszerű kút- 
kiképzést.

A rotary fúrás előnyös tulajdonságainak 
kihasználása és eredményes alkalmazása 

a csövezetten fúrólyuk állékonyságának, 
az átharántolt rétegviszonyok minél töké-
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1. ábra. Hagyományos kiképzésű fúrt kút.

letesebb meghatározásának, valamint 
a kútkiképzés sikerességének függvénye; 

amiértis a továbbiakban a korszerű kútkikép
zés e döntő fázisával célszem foglalkozni.

1. A csövezetten fúrólyuk állékonyságának 
biztosítása

A század elején a fúrás fejlődésében új 
fejezetet nyitott a fúrólyuk iszapöblítésének 
bevezetése, mely a korszerű rotary fúrásnak 
egyik legfontosabb tényezője lett. A fúrás ered
ményessége és biztosítása érdekében a fúró
iszapnak bizonyos mértékig ellentmondó felté
teleket kell kielégítenie. A fúróiszap főbb ren
deltetése :

a) a fúrólyuk talpának tisztántartása a fel
fúrt kőzetanyag folyamatos felszínreszállítása;

b) iszaplepény képzése a fúrólyuk falán az 
iszapveszteség kiküszöbölése és a fúrat falá
nak megtámasztása céljából;

c) ellennyomás biztosítása a laza kőzetek 
beomlásának és az egyes rétegek hézagait ki
töltő folyadék, vagy gáz beáramlásának meg
akadályozására;

d) a felfúrt kőzet és homokszemcsék lebe
gő állapotban tartása az öblítés megszűnése 
esetén, viszont a felszínen a kőzetszemcsék ha
tékony kiülepítésének biztosítása;

e) a fúrat talpán az áramló öblítőiszap 
energiájának hasznosítása a kőzet megbontásá
nál, és a fúrószerszám munkafelületeinek hű
tése.

Nyilvánvaló, hogy e feltételek kielégíté
sére a fúróiszapot gondosan kell előkészíteni, 
fúrás közben tulajdonságának esetleges meg
változását folyamatosan kell ellenőrizni és ál
landóságát szükség szerint kondicionálással kell 
biztosítani.

2. ábra. Mélyfúrású kút korszerű 
kiképzésének főbb bázisai.
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A vízfeltáró fúrások öblítőfolyadékánál ún. 
vízbázisú-víz- és agyagféleség, valamint iszap
javító anyagokból készült — fúróiszapot hasz
nálunk és ennek három főfázisát különböztet
jük meg; mégpedig a folyékony, az oldódó és 
szuszpendált (lebegtetett) fázist. A folyékony 
fázis a víz, az oldódó fázis vegyi, a szuszpendált 
fázis pedig kémiailag aktív és semleges részecs
kéket foglal magába. Az agyagokban általában 
található oldható vegyszerek a nátrium, kal
cium és a magnézium Mondjál és szulfátjai. A 
szuszpendált fázis durvább, semleges része 
olyan agyag-iszap-homok- és törmelékrészecs- 
kókből áll, melyeknek átmérői 1/2— 1/4 mikron 
között vannak, vagy még nagyobbak, míg az 
aktív kolloid frakció finom bentonit és agyag
ásványokat foglal magába, melynek átmérői 
1/1000 és 1/2 mikron között vannak. A víz az 
összes részecskék szuszpenziójának hordozója és 
az oldható 'részek oldószere. A semleges ré
szecskék befolyásolják az iszap fajsűlyát és a 
kémiailag aktív kolloidok határozzák meg visz
kozitását és kocsomyásodását. Az öblítőiszap 
kolloidjainak másik szerepe az iszaplepény ki
alakításában van, mely rendkívül fontos a fú
rás biztonsága érdekében, mert ez védi meg a 
lyuk falát a beomlástól és a réteget.az öblítő
iszap beszűremkedésétől. Ebben a vonatkozás
ban a kolloidok hatékonysága a diszpergáltsági 
fokkal egyenesen arányos. A diszpergált szusz
penzió stabilitását bizonyos iszapszennyezett
ségek (sósvíz, CaSO-,, stb) koagulációt okozva 
erősen leronthatják. A koaguláció túlzottan 
megnöveli a vizskozítást és kocsonyásodást, va
lamint növekszik az iszaplepény és az iszap- 
veszteség (leromlik a víztartóképesség). Ilyen
kor kerül előtérbe a vegyszeres kezelés. Az al

kalmazott foszfátok (piro-, orto- és hexameta- 
foszfát) és cserzőanyagok (quebracho) csökken
tik a viszkozitást és a diszpergáltságot fokozva 
visszaállítják a. víztartóképességet.

Ha a vízhez szilárd anyagokat adunk és 
a feloldott sókat nem vesszük figyelembe, úgy 
az iszap viszkozitása, sűrűsége és kocsonyáso- 
dása, a benne lévő szilárd anyagok százaléká
val változik. A hozzáadott szilárd anyagok jel
lege tehát fontos tényező, míg a variációk ál
talános képe a következő:

a) magas kolloidtartalmú szilárd anyagok 
— melyek csekély semleges szemcsét tartal
maznak — vízhez kis százalékban adagolva 
az iszap viszkozitását növelik, a fajsúly jelen
téktelen változásával;

b) az olyan szilárd anyagok, melyek alacso
nyabb kolloid tartalommal és jelentősebb sem
leges tartalommal rendelkeznek vízihez hozzá
adva növelik az iszap fajsúlyát, kezdetben a 
viszkozitásnak csak kisfokú változása mellett. 
A feloldott anyagmennyiség fokozásával e kri
tikus érték elérésénél azonban a viszkozitás 
hirtelen kezd emelkedni.

Egy agyag iszapképző tulajdonságát a hasz
nálható öblítő iszap előállítható mennyisége jel
lemzi. Ezt a hozamot a száraz agyag tonnája
ként kapott 15 cp viszkozitású iszap mennyi
sége határozza meg. A természetes agyagok 
hidrálható kolloidtartalma általában csekély és 
jelentősebb mennyiségben tartalmaznak homok 
és egyéb semleges, nem kolloid anyagokat. Így 
a természetes agyagok általában alacsony ho
zamúak és ezért öblítőiszapok számára a fel
használt agyagot igen gondosan kell kiválaszta
ni. A különböző tulajdonságú agyagok iszap
hozamát a 3. sz. ábra tünteti fel.

3. sz. ábra. Különböző agyagok 
iszapképző tulajdonsága.
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Meg kell említeni, hogy a felhasznált 
agyag tulajdonsága .mellett a keletkező iszap 
jellegét a felhasznált víz minősége is befolyá
solja. A kemény, magas ás vány tartalmú vizek 
csökkentik az iszaphozamot, és az 5% -ot meg
haladó oldott sótartalmú vizek felhasználásával 
a bentonitok és agyagok elvesztik a kocsonyá- 
sodást és viszkozitást előidéző képességüket.

Mindezekből látható, hogy a fúróiszap 
viszkozitását a szilárd anyag mennyiségén felül 
annak kolloidtulajdonsága, míg az iszap faj sú
lyát az oldott agyag mennyisége és annak faj
súlya határozza meg, és ez az oldott anyag 
mennyiségével egyenes arányban változik. A 
Q mennyiségű és Í2 sűrűségű anyag bekeve
rése után keletkező iszap fajsúlyát az alábbi 
egyszerű összefüggésből számolhatjuk:

^_ V\ • f\ 4~ Q

ill. meghatározott mértékig nehezítendő iszap
hoz szükséges keverékanyag mennyiségét

n —J h lM k z íú .
Q h - K

összefüggésből határozhatjuk meg, ahol:
Q =  a szükséges nehezítő anyag mennyisége (t)
Vi =  iszaptérfogat növelés előtt (m3)
fi — iszapfaj súly nehezítés előtt (t)
Í2 =  a nehezítő anyag fajsúlya (t)
fi — iszapfajsúly nehezítés után (t)

Az 1 m3 iszap előállításához felhasználandó 
agyagmennyiséget a 4. sz. ábra diagrammja és

az alábbi táblázat mutatja, és hasonló állítható 
össze minden nehezítő anyagra is.
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10 1,07 110 950 120 940
15 1,10 160 930 200 900
20 1,14 230 910 270 860
25 1,17 290 870 350 810
30 1.20 360 840 430 770
35 1,25 440 810 520 720
40 1,30 512 770 610 670

A  megbontott kőzet szemcséinek kedve
ző feltételek melletti kiszállítása és az átha- 
rántolt laza kőzetek biztonságos megtámasztá
sa, a fúróiszap fajsúlyának fokozásával érhető 
el. Közismert, hogy a kőzetszemcsék ülepedése 
a szemcsék nagysága, fajsúlya mellett a vezető 
közeg tulajdonságától függ. Az áramló fúrói
szap örvénymozgása miatt a Stokes-féle alap 
összefüggés közvetlen felhasználása helyett a 
szemcsék ülepedési végsebességét azonban csak 
közelítő gyakorlati eljárással határozhatjuk 
meg. Nem kétséges, hogy az ülepedési sebes
ség csökkentése — a szállító közeg oldaláról — 
elsősorban a fúróiszap fajsúlyának emelésé
vel érhető el. K. H. Grodde itt bemutatott ösz-
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szefüggésén kívül (Stokes-törvény kiterjeszté
se) több hasonló számítási eljárás ismeretes, 
melyek a lebegő kőzetszemcsék ülepedési vég
sebességét lényegében azonos körülmények szá
mításba vételével határozzák meg. Az ülepedé
si végsebesség Grodde összefüggése szerint

ahol:
y  =  a kőzetszemek sugara. 

y l =a  kőzetszemek fajsúlya,
Y‘i =  az öblítőiszap fajsúlya, 
g =  nehézségi gyorsulás,

=  viszkozítási állandó.
A kőzetszemcsék kihozatalát a fentiek sze

rint az iszap viszkozitása is befolyásolja. Az 
iszap faj súlyának és viszkozitásának növelése 
viszont szivattyúzási többlet teljesítményt kí
ván, sőt a nagy viszkozitás ezen felül aka
dályozza a felszínen a kőzetszemek kiülepe
dését is. Az iszap legfontosabb működési tulaj
donsága mellett legfőbb üzemi tulajdonsága a 
szivárgási karakterisztikumban összpontosul. A 
fúrat falával érintkező fúróiszap a porózus kő
zetekbe behatol, de a víz az iszapból kiszűrő
dik és elfolyik a rétegben. A visszamaradt 
agyagrészecskék a fúrólyuk falán helyezkednek 
el és ott összefüggő fedőréteget képeznek. A 
fúróiszap behatolása a kőzetbe addig tart, míg 
a visszamaradt agyagrészekből nem alakul ki a 
vízzáró hártya (iszaplepény). Porózus közegben, 
így a fúróiszaptól két befolyásolt zóna képző
dik, mégpedig az iszaplepény, és az agyag
szemcsékkel elárasztott zóna. (5. sz. ábra). Az 
elárasztott és kiöblített zóna mélysége a poró
zus anyag szemcsenagyságától és az iszap tulaj
donságától függ, míg az iszaplepény vastagsá
ga az iszap sajátosságának függvénye. D =  0,2— 
0,5 mm mértékadó szemnagyságú porózus kő

zetben az elárasztott zóna a fúrólyuk átmérő
jének 4—6-szorosa. A különböző agyagból ké
szült iszapok 2— 20 mm vastagságú iszaple
pénnyel vonják be a fúrólyuk falát. Vízfeltáró 
fúrásnál az a követelmény, hogy az iszaplepény 
legfeljebb 4— 6 mm vastagságú réteget képez
zen. Ahhoz, hogy átlagos körülmények között 
végzett fúrásnál vékony iszaplepényt kapjunk 
és az öblítőiszap az egyéb szükséges feltételek
nek is megfeleljen, vízfeltárásoknál a fúró
iszap az alábbi feltételeket kell, hogy kielégít
se:

fajsúly 1:1,17— 1:1,25 
viszkozitás 10— 20 cp
ülepedés 1:10 hígításnál 1 óra alatt 13—25 
%  lehet,
homoktartalom 2—4% 
szabadvíz kiszűrődése 15—20 cm3/30 perc 
legyen 7 atm. nyomás mellett, 
pH: 8—9,5.
A már részletesebben tárgyalt fajsúly és 

viszkozitás jelentősége mellett megemlítendő, 
hogy a fenti adatok közül az ülepedés mértéke 
az iszap egyöntetűségére stabilitására jellemző. 
A homoktartalom az iszap kolloidtulajdonságát 
(vastag iszaplepény) lerontja, és a fúróberende
zés nem kívánatos kopását eredményezi.

’ Az iszap tulajdonságát az átharántolt kő
zetek jelentősen befolyásolják: agyagos kép
ződmények feloldódnak az iszapban sűrűségét 
viszkozitását nagymértékben növelhetik. Poró
zus kőzetek fúrásakor az iszap homoktartalma 
és ezáltal faj súlya emelkedhet és az iszap visz
kozitása rendszerint csökken. Ezen felül az 
iszap állapotát még számos egyéb körül
mény befolyásolhatja (hőmérséklet, nyomás, 
stb.) Fúrás közben így rendszeres ellenőrzés és 
szükség szerint az iszap folyamatos kondicioná
lása szükséges. Az iszapjavító szereknek e te
kintetben van különös jelentőségük.

v
2. ábra. Mélyfúrású kút korszerű 
kiképzésének főbb bázisai.



2. A feltárt rétegek meghatározásának lehető
ségei

A korábbi gyakorlatban a fúrással szemben 
azt az igényt támasztották, hogy a fúrólyukat 
lehetőleg folyamatos csövezéssel és öblítésnél 
tiszta víz felhasználásával mélyítsék. A folya
matos csövezés a fúrólyuk biztosítása mellett 
az öblítőfolyadék zárt rendszerű keringetését 
eredményezte, így az öblítőfolyadékot és a 
benne szállított kőzetanyagot nem szennyezte 
az átharántolt kőzetek f eloldódó anyaga. Termé
szetszerűleg sem a folyamatos béléscsövezés, 
sem a tiszta víz használata ma már nem bizto
sítható, mivel ennek ellentéte képezi a korsze
rű kútkiképzés alapfeltételét.

A rotary fúróiszap használata mellett a 
felszínen kiülepített kőzetszemek alkalmatlanok 
az átharántolt rétegek közelítő meghatározásá
ra is, így a hosszabb szakaszra kiterjedő elő- 
fúrás bevezetésének feltételét képezte olyan 
módszer alkalmazása, amely mellett a réteg- 
meghatározás az adott körülmények között is 
megfelelő eredményt szolgáltat. Ez az eljárás 
a (Schlumberger féle) a geofizikai fúrólyuk szel
vényezés, amelynek keretében a csövezetten 
fúrólyuk rétegviszonyainak meghatározása a 
kőzet ellenállásának és természetes potenciáljá
nak mérésén alapul.

Az elektromos ellenállásmérés a kőzetek 
fajlagos ellenállásának különbözőségén alap
szik. A kőzet szerkezeti felépítésével passzív 
módon vesz részt az elektromos vezetésben, így 
minél nagyobb egy kőzet effektív porozítása 
és a kitöltőfolyadék elektromos vezetőképessé
ge, annál kisebb a kőzet ellenállása. A póru
sokba leülepedett agyagszemcsék ugyancsak 
csökkentik az elektromos ellenállást. Az elek
tromos ellenállást befolyásolja a kőzetszemcsét 
körülvevő tapadó víz sókoncentrációja, (az édes
víz rosszabb vezető) és a furat hőmérsékleti vi
szonya (a hőmérséklet emelkedésével csökken 
az elektromos vezetőképesség). A formáció 
tényleges ellenállási viszonyai mellett az ellen
állásmérést torzítja még a fúróiszap, (iszaple- 
pény, elárasztott zóna) ellenállása és a fúrat át
mérője. I

Mindebből látható, hogy az ellenállás-mé
résnél — a fel nem sorolt mellékkörülménye
ken felül — számos körülményt és azok ha
tását kell figyelembe venni; ill. a mérési ered
ményeket azok várható hatásának megfelelően 
kell korrigálni. Az ellenállás-mérés olymódon 
történik, hogy áramot vezetünk a rétegekbe és 
mérjük az áram által létrehozott feszültséget, 
amely Ohm törvénye alapján arányos az áram
tól átfolyt rétegek fajlagos ellenállásával. A fú- 
ratban a réteghatárokat első közelítésben az 
ellenállás hirtelen változása jelzi. Mivel az el
lenállás érték értelmezésénél mindig tekintet

tel kell lenni a rétegvíz sótartalmára, hőméi'- 
sékletére, agyagszennyezettségére és szerkeze
tére, ezért az ellenállás mérés rendszerint kü
lönböző szonda-elrendezéssel és különböző tí
pusú szondák alkalmazásával történik, amelyek 
a rétegformációkat és a tényleges ellenállást 
befolyásoló tényezők hatását eltérő módon rög
zítik.

Anélkül, hogy az ellenállásmérés elvi ér
telmezésére kitérhetnénk, meg kell említeni, 
hogy két szondaelrendezés használatos, még
pedig az ún normál- és laterál-szondázás, ame
lyek az egyes rétegeket különböző behatolási 
mélységük alapján eltérően jelzik. A
normálszonda elsősorban az elárasztott
zóna, míg a laterál-sznda a réteg
tényleges ellenállására jellemző.

Az elektromos ellenállásmérés a rétegfor
máció mennyiségi számbavétele mellett elmé
letileg minőségi értékelésre is alkalmas, még
pedig:

különleges szondák alkalmazásával, 
a mérési eredmények értékelésével és ér
telmezésével.
Az elektromos ellenállásmérés különleges 

szondái közül legfontosabb a mikroszonda, 
amelynél a 2,5 cm távolságban elhelyezett elek
tródákat rúgós szerkezet közvetlenül a fúrat 
falához nyomja és így a fúróiszap hatása a 
mérést nem befolyásolja. Mikroszondával az 
egyes réteghatárokat igen pontosan állapíthat
juk meg, valamint az elárasztott zóna tulaj
donságát vizsgálhatjuk. Mikroszondázással ha
tározhatjuk meg az ellenállámérés minőségi 
értelmezéséhez szükséges iszaplepényformációt. 
valamint mészköveknél a repedések és üregek 
helyét.

Az ellenállásmérés eredményei elvileg köz
vetve lehetőséget nyújtanak a porózus kőzet 
minőségi értékelésére, elsősorban porozításának 
számszerű meghatározására is. Archie vizsgá
latai szerint a vízzel telített kőzet fajlagos el
lenállása és a rétegvíz fajlagos ellenállása kö
zött az alábbi kapcsolat áll fenn:

R „ — F -R w ahol
Ro =  a vízzel telített kőzetfajta fajlagos 

ellenállása,
E ,,, =  a rétegvíz fajlagos ellenállása,
F =  formációtényező.

A formációtényező a porustér geometriai 
adottságától függ, egy-egy rétegre nézve ál
landó, és a réteg porozításával van kapcsolat
ban:

r  Rw 1
Ro 0m

47



0  =  effektív porozítás, 
m =  a porózus kőzettől függő állandó,

hazai viszonylatban m =  1,3— 1,4.
Archie összefüggése alapján szerkesztett 

grafikonból a porozítás egyszerű módon hatá
rozható meg.

A kőzet effektív porozítása és szemcseszer
kezete ismeretében áteresztőképessége becsül
hető.

Kozeny alapvető összefüggése szerint

k  =  C ‘ dr _ 0 3_

U - 0 ) '2
Ennek az összefüggésnek a használhatósá

ga a gyakorlatban nem igazolódott és egysze
rűbb következtetésekkel kell általában beér
nünk. A nagyobb áteresztőképességű rétegek
ben például az iszapfiltrátum behatolási mély
sége megnő, az iszap könnyen behatol a kőzet
be. Az iszapfiltrátum által elárasztott zóna 
mélysége és látszólagos ellenállásának értéke 
jellemzője lehet a kőzet áteresztőképességének 
is.

A kőzet ellenállásmérése éppen a réteg
víz sótartalmának és agyagosságának döntő be
folyása miatt sok esetben nem ad önmagában 
egyértelmű választ, értelmezése a természetes 
potenciál-mérésekkel (PS) egybevetve azonban 
kielégítő eredményt szolgáltat. A PS tulajdon
képpen a homok és agyag határain a fúróiszap 
jelenléte következtében keletkező elektroké
miai és elektrokinetikai potenciálkülönbség 
eredménye. Ezt a potenciálkülönbséget a fúró
iszap mentén folyó PS áramok hozzák létre. 
A PS áramokat viszont a PS elektromotoros erő 
[PSsztrt) indítja. A PS kialakulásának okait 
számosán vizsgálták és ismeretes, hogy azt az 
agyagréteg és fúróiszap határán fellépő elek
trokémiai, az agyag- és homokréteg határán 
keletkező és az előzőekhez hasonló, és a réteg
víz és a fúróiszap határán létrejövő diffúziós 
potenciálok összegeződése okozza.

A PS-görbe a víztároló-réteget pozitív, 
vagy negatív anomáliával jelzi; az agyag- ho
mok réteghatárral szemben a PS-görbének in- 
felexiós pontja van. A réteghatárok kijelölése 
tehát az inflexiós pont alapján történik.

Tekintettel arra, hogy a kialakuló termé
szetes potenciál, a fúróiszap és a rétegvíz kon
centrációjának függvénye, meghatározása szá
mítással is történhet, az alábbi összefüggések 
alapján:

E=Kt log^1-

ahol E =  PS elektromotoros erő {PSZat}
K t =  az oldatok ionjaitól és hőmérséklettől 

függő állandó

ci =  a rétegvíz sókoncentrációja,
C2 =  a filátrátum sókoncentrációja.

A szokásos koncentrációk mellett (50 g/1 
alatt) a koncentrációviszonyt az ellenállások vi
szonyával helyettesíthetjük.

E=Kt lóg Rmf
Rw

ahol Rmf az iszapfiltrátum,
Rw a rétegvíz fajlagos ellenállása.
Meg kell jegyezni, hogy a hazai vízfeltáró 

fúrások jelentős részét képező pleisztocén és 
felső pliocén korú laza üledékeknél a természe
tes potenciál anomáliája nem jelentős, így a 
PS mérés ezekben a kőzetekben csupán tájé
koztató jellegű.

A kútkifcépzés tekintetében eltérő értéfce- 
lésű vízadórétegeket is jellemezhet esetenként 
azonos ellenállás, ül. azonos minőségi következ
tetések vonhatók le eltérő kifejlődésű kőzetek
re és az igénybevételük célszerűségére vonat
kozóan. A minőségi értékelés tekintetében fel
tétlen előrehaladást jelentene a csövezetten 
lyukszakasziban is a radioaktív szelvényezés 
alkalmazása. A mérések e finomítása mellett 
megfelelő tapasztalat nélkül a kőzetmeghatáro
zás minőségi eredménye csak lassú ütemben 
javulhat.

A geofizikai fúrólyukvizsgálat egyéb mű
veletei közül a feltárt kőzetek minőségének utó
lagos meghatározása szempontjából igen nagy- 
jelentőségű, de jelenleg még alig megoldott 
oldalfalból történő kőzet mintavételre kell utal
ni.

Az elektromos és rádióaktív fúrólyukszel
vényezési módok a kőzetek bizonyos fizikai tu
lajdonságait csak közvetett úton adják meg. 
Sok esetben az értelmezés oly nehéz, hogy még 
használható becsült értékeket sem lehet szá
mítani. Az egyértelműség céljából, de a kapott 
értékek helyesebb és pontosabb értelmezése 
érdekében is feltétlenül szükséges olyan min
tákat venni, melyekből a

a rétegek kőzettani kifejlődése, 
a rétegek effektív porozítás értéke és 
a víztározó réteg permeabilitása 

meghatározhatók, ül. becsülhetők. Ezen felül a 
rétegek geológiai szintezésénél is hasznos 
eredményeket nyerhetnénk. Az oldalfal min
tavétel laza, homokos kőzetben igen nehéz fel
adat, mivel egyszerűbb körülmények között is 
probléma e kőzetféleségből zavartalan mintát 
venni, ezen felül azt a fúrat falának az iszap
tól már nem szennyezett mélységéből kell ki
emelni és az iszappal feltöltött fúrólyukból kell 
a felszíre hozni.

Az oldalfal mintavétel megoldása a kutak 
kiképzésének minőségjavítása tekintetében dön
tő jelentőségű körülmény. A geofizikai fúró-

48



szelvényezéssel a rétegmegahtározás meg-J 
oldható, azonban a kútkiképzés minő-j 
ségi felttéeléhez (szűrőzés) ezen felül kívánatos] 
a vízadóréteg tényleges szemszerkezetének is-" 
merete is. Enélkül a szűrőszerkezet kialakítása 
csak 'becsléssel — tehát dúrva közelítéssel — 
történhet, míg értékelhető oldalfalmintavétel 
alapján szabatos lehet a réteg és kő
zet-meghatározás, amely a legcélszerűbb kútki- 
képzést biztosíthatja.

3, A hatékony termelésmegindítás előfeltételé
nek vizsgálata.

A  mélyfúrás korszerű módszerei a legked
vezőbb feltételét biztosítják a kút sikeres ki
képzésének. A kereső előlurás után végzett fú- 
rólyulkflzelvényezés eredményeként a további 
kiképzés már a főbb körülmények ismeretében 
történhet. A kútkialakítás sikerességét így el
sődlegesen a bekapcsolandó vízadóréteg iszap
elárasztása zavarja és a kút eredményessége 
— az egyéb feltételeken felül — az iszapelárasz
tás káros hatásának lehetőség szerinti gyors 
megszűntetésén és a szűrőváz egyidejű kiala
kításán múlik.

Az iszaplepény egyik fontos célja a fúrat 
falának teljes lezárása. Az iszaplepény kiala
kulásáig a porózus kőzet agyagszemcsékkel 
szennyeződik. Az iszaplepény csaknem teljes 
vízzárást eredményez és közel hasonló hatású 
az elárasztott zóna is. Az iszaprészecskék a 
porózus rétegbe hatolva a szemcsék közötti hé
zagokat töltik ki és a vízmozgás lehetőségét 
biztosító szabad hézagtérfogatot csökkentik.

6. sz. ábra. A  vízadóréteg áteresztőképességének v á l
tozása agyag szennyeződés hatására.

Vizsgálati eredmények szerint adott vízadóré
teg esetén a fínomszemcsék aránya lényegesen 
nagyobb befolyást gyakorol az áteresztőképes
ség csökkenésére, mint a durva szemcsék ará
nyának emelkedése az áteresztőképesség növe
kedésére. Az áteresztőképesség csökkenését 
eredményező kísérleti adatokból látható, hogy 
adott vízadórétegb-en néhány százalékos agyag 
szennyeződés a közepesen vízáteresztő réteget 
rossz vízáteresztővé teszi (6. ábra). Az iszap 
íiltrátum hatására az iszaplepény mögött 0,5— 
1,5 m 0 -jű  lecsökkent vízadóképességű Övezet 
alakul Id, amelyen belül az áteresztőképesség 
az iszaplepény határától fokozatosan javul a 
réteg természetes áteresztőképességére. A kút
kiképzés keretében tehát teljes mértékben el 
kell távolítani az iszaplepényt és meg kell 
szűntetni az elárasztott zónát, sőt ellentétes 
hatást elérve a természetes kőzet apró szem
cséinek eltávolításával a réteg porozitásút meg
haladó állákony szűrővázat kell kialakítani. E 
műveletek a kút tisztítókompresszorozásával 
biztosíthatók. A tisztítókompresszorozás ered
ményességének lemérésére csak olyan körül
mények utalnak, amelyek a kút működése 
szempontjából ugyan különösen jelentősek, 
azonban az iszaplepény és az elárasztott zóna 
vízhozamcsökkentő hatásának megszűnésére 
közvetlen támpontot nem nyújtanak. Tájékoz
tatásként közöljük a Záhony Átrakodóállomás 
2., sz. kútjának tisztítókompresszorozási ered
ményeit (7. ábra). A kút fúrását először öblí- 
téses eljárással végezték és a durva homok víz
adóréteg állékonységának biztosítására nagy 
fajsúlyú és nagy viszkozitású fúróiszapot hasz
náltak. A  kút többszáz órás tisztítókompresz- 
szorozás után is csak jelentéktelen mennyiségű 
vizet szolgáltatott és eközben fajlagos hozama 
alig emelkedett. E kedvezőtlen eredmény után 
a szűrőt kiemelték és az összeomlott fúratba 
száraz fúrással helyezték azt vissza. A tisztító- 
kompresszorozás eredményeként rövid időn 
belül a kút hozama a környezők teljesítményét 
elérte. A környező kutak hozameredménye is
merete hiányában a kútkiképzés kezdeti, nem 
kielégítő teljesítményének elbírálására támpont 
nem állott volna rendelkezésre és sok esetben 
ennek oka még így is csak feltételezhető.

A kút kiképzésének sikerességére, ill. hiá
nyosságára a teljesítmény egyes sajátos körül
ményeinek elemzéséből következtetni lehet. A 
termelésben lévő kút üzemének hirtelen leállí
tása után a talpnyomás fokozatosan emelkedik, 
amelyet természetesen egyre csökkenő emel
kedési sebesség jellemez. A kút nyomásemel- 
kedési görbéje (8.. ábra) a további vizsgálatok 
kiinduló adata, amelyből a nyomásdifferenciák 
féllogairitmus rendszerben az idő függvényében 
ábrázolva közel lineáris összefüggést adnak. A
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7. sz. ábra. Zá h o n y 2. sz. kút termelési adatai.

nyomásdifferenciák extrapolációja a tárolórend
szer, valamint a kútki'képzés bizonyos feltételei 
mellett ad egyenes összefüggést és az ettől va
ló eltérés jellegéből és nagyságából lehet a 
kútkiképzésre és a termelésre támpontot nyer
ni. A kút nyomásemelkedési görbéje így fel
használható a termelőréteg kút körüli övének 
jellemzésére. A megnyitott réteg kút körüli

szakaszának átbocsátó képessége általában el
tér az egész rétegre jellemző értéktől és helyes 
szűrőváz kialakulása után az átlagértéknél ked
vezőbb áteresztőképességű övezetet nyerünk. 
Az iszaplepény nem kielégítő eltávolítása, az 
elárasztott zóna még fennforgó agyagszennye
zettsége ezzel szemben a kút felé áramló víz 
útjába többletellenállást (skin effektus) gátha
tást jelent. A földalatti hidraulika terén vég
zett vizsgálatok eredményéből közismert, hogy 
a kút körüli öv áteresztőképességének növe
kedése kisebb hatást gyakorol a kúthozamra, 
mint a gáthatás fellépése. E vizsgálatok ered
ményéből ismeretes, hogy egész csekély kút 
körüli zónában (r =  0,5 m) elégséges az áteresz
tőképesség csökkenése ahhoz, hogy a kút hoza
ma számottevően lecsökkenjen.

A kút körüli öv megváltozott áteresztő- 
képessége a kút felé áramló víz nyomásesését 
módosítja. Ezt a kútfalon jelentkező nyomás
változást dimenzió nélküli értékkel az ún. gát
hatással vesszük számításba.

Gáthatás esetében a nyomáskiegyenlítődés 
folyamata módosul és a fél logaritmus extrapo
láció által nyerhető egyenesen belül az egye
nessel nem jellemezhető szakaszt kapunk. A 
gáthatás alapján keletkező nyomásveszteség

értéke grafikus úton közvetlenül is meghatároz
ható. A gáthatás kúthozamra gyakorolt befo
lyását a kút termelékenységi tényezőivel össze
függésbe hozva számszerűen is megkapjuk a 
kúthozam ebből eredő csökkenését.

A gáthatás vizsgálatok így egyértelműen 
alkalmasak a tisztítókompresszorózás elvégzé-
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sének irányítására és a helyes kútkiképzés ér
dekében szükséges tevékenység felmérésére. A 
tisztítókompresszorozás során végzett nyomás
emelkedési vizsgálatokból folyamatosan és 
rendszeresen lehet következtetni a gáthatás tel
jes megszűnésére, azt követően a kűt körüli öv 
áteresztőképességének növekedésére (negatív 
skin-eff.) E vizsgálatok eredményének tenden
ciája és a fajlagos vízhozam növekedésének 
mértékéből együttesen pedig a kúttisztítás 
szükséges időtartamára kapunk megbízható tá
jékoztatást. (9. ábra).

I  2  3

9. sz. ábra. A  kút k ö rü li zóna hatása a  n yo m á s e m e l
kedési görbén.

Összefoglalás

A  mélyfúrás korszerű módszereinek al
kalmazása a víztermelő kutak kivitelezésében 
ugrásszerű fejlődést eredményezett. Lehetővé 
vált, hogy a kútkiképzést befolyásoló legfőbb

körülményeket olyan feltételekkel ismerjük 
meg, hogy ennek számbavételével a legcélsze
rűbb megoldás még minden esetben szabato
san kialakítható. A mélyfúrás korszerű mód
szereinek alkalmazásával azonban előtérbe ke
rült néhány olyan probléma is, amely a fúrás 
és kútkiképzés sikerességét megnövekedett je
lentőségük arányában befolyásolják. E körül
mények jelentősebb hatásuknak megfelelően 
nagyobb figyelmet igényelnek és bizonyos cél
szerű feltételek biztosítását kívánják.

A hosszabb csövezetten íúratszaka- 
szok állékonyságának biztosítása alap
vető feladat a fúrási műveletnél és 
ennek érdekében a fúróiszapot cél
tudatosan úgy kell kialakítani, hogy az a fúrás 
biztonságos végrehajtása mellett a kút hoza
mára a legkisebb káros hatást gyakorolhassa. 
A fúróiszap helyes kialakítása mellett folya
matosan kell vizsgálni jellemzőinek üzemköz- 
beini megváltozását, viselkedését és optimális 
tulajdonságát kondicionálással kell helyreállí
tani.

Az átharántolt rétegek meghatározására 
bevezetett geofizikai fúrólyukszelvényezés a 
rétegeket megbízhatóan elkülöníti és a vizs
gálatok továbbfejlesztésének máris megvan a 
lehetősége. A vizsgálatok későbbiekben alkal
masak lehetnek közvetve a réteg minőségi jel
lemzőinek megbecsülésére is. A kút legkénye
sebb szerkezetének a szűrőnek helyes kialakí
tásához azonban eredeti — lehetőleg zavarta
lan — kőzetminta szükséges, amelyhez az ol
dalfal mintavételt kell megfelelő színvonalon 
megoldani és széles körben bevezetni.

A fúróiszappal elárasztott és az iszaple
pénnyel lezárt vízadóréteg hatékony termelési 
feltételeinek kialakításához elengedhetetlenül 
szükséges a tisztítószivattyúzás helyes végre
hajtása. Annak meghatározására, hogy a kút 
körüli övezet átbocsátóképessége a termelés 
feltételeinek megfelelően alakult, kívánatos 
a gáthatás vizsgálatok alkalmazása és elter
jesztése és a vizsgálati eredmények számba
vételével a kútkiképzés helyes végrehajtása.
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A mélyfúrás tökéletesedésének jelentősége 
a szénhidrogén kutatásában és termelésében

írta: Dr. Alliquander Ödön

A bányászat célja a földkéreg hasznosít
ható ásványkincseinek felkutatása és kiterme
lése. A  szénhidrogén-bányászat, vagy ál
talánosabban fogalmazva, a folyadék és 
gázbányászat során azonban nemcsak a 
kutatás módszere a mélyfúrás, de a termelés 
is fúrt kutakon át folyik.

Feladatunk tehát mélyfúrással, azaz hen
geralakú lyuk mélyítésével a földkéregbe, an
nak kőolaj-, és földgázkészletét, vagy ismét 
általánosabban szólva folyadék, vagy gázkész
letét felkutatni és a fúrólyukon át kitermelni, 
mégpedig minél teljesebb mértékben és minél 
olcsóbban.

A több mint 100 éves szénhidrogénkút
fúrás fejlődése a fúrástechnika tekintetében kö
zel 100 millió méternyi "fúrási teljesítményhez

vezetett, amely a világot 60 milliárd összes fel
kutatott és kitermelhető kőolajkészletéiből, 
— amelyből 40 milliárd még rendelkezésre áll — 
ma már közel 1,5 milliárd tonna évi termelés
hez juttatja. Az eddigi eredmények nyomán 
még 500 milliárd tonna reménybeli kőolaj- 
készletre számítanak. A  földgáztermelés is 
meghaladja az évi 500 milliárd m3-t és az iga
zolt földgázkészletek meghaladják a 20 billió 
m:i-t. A  reménybeli készleteket még az eddig 
megtalált 10-szeresére becsülik.1

Ezeknek az eredményeknek nyomán ma 
a szénhidrogének fűtőértékben a szén elsőbb
ségét megtörve a legjelentősebb energiaforrá
sunkat jelentik, amelynek termelése az elkö
vetkezendő 10 évben megkétszereződik. (1. sz. 
ábra.)

1. sz. ábra. A z  e n e rg ia h o rd o zó k  részesedése a  v ilá g  e llátásában (A r c h iw  f ü r  E n e rg ie w irts c h a ft  1962.8.10)
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Mind a vázolt kutatási feladat, illetve le
hetőség, mind a termelési cél óriási feladatok 
elé állítja a mélyfúrást. Hogy oldotta meg a 
feladatát a mélyfúrás a múltban és mik a jövő 
kilátásai?

E. L. Drake ezredes 21 m mélységű penn- 
szilvániai (Titusville-i) olajkútját még kötél
fúrással, igaz, hogy már gőzgéphajtású kötél
fúrással mélyítette, s ez a fúrási módszer a 
századfordulóig általános, sőt szabványos volt. 
1901-ban az osztrák származássú A. Lucas ten
gerészkapitány texasi (Spindeltop-i) világhírű 
fúrása, — amely 311 m-ből napi 15 000 tonna 
felszökő olajat termelt —, azonban már iszap- 
öblítéses, gépi hajtású forgófúrással, tehát ro- 
-ari fúrás módján mélyült, s ennek sikere e 
módszer gyors elterjedéséhez vezetett.

A rotari rendszerű szénhidrogén-kútfúrás 
feladatai nemcsak mennyiségileg, de technikai
lag is nagyok. Mind mélyebbről és mind ne
hezebben hozzáférhető helyen kell kutatni, fúr
ni, s ennek ellenére a fúrások költsége nem le
het nagyobb. Ez természetesen csak egyre töké
letesedő technikával, gyorsabb fúrással lehetsé
ges. A szénhidrogén-kútfúrás technikájának tö
kéletesedését nagyobb teljesítmények, rekordok 
jelzik.

A fejlődés gyorsaságát jól bizonyítja, hogy 
1959-ben 5 000 rotari berendezéssel közel 100 
millió méter volt a szénhidrogén-fúrások vi
lágteljesítménye, ami 20 000 m berendezésen- 
kénti évi teljesítményt jelent kb. 1500 m-es 
átlagos lyukmélységgel. Ismeretesek azonban 
csúcsértékként évi 100 000 m-es berendezésen- 
kénti teljesítmények is. Sebességi rekordot je
lentett a közelmúltig az a dél-louisianai tengeri 
(partközeli) fúrás, amelyet 1960-ban 3050 xaJ 
(10 000 láb) mélységig 3 nap és 9 1/2 óra alatt 
mélyítették le, miközben 770 m-ben a 10 3/4”- 
es méretű vezető és egyben biztonsági bélés- 
csőoszlopot is beépítettek és beoementeztek. Ezt 
az eredményt .azóta ugyanitt már 52 órára, azaz 
2 nap 4 órára sikerült csökkenteni. A világ 
más részeinek említésre méltó eredménye to
vábbá, hogy pl. Indiában 12 l/2” -es fúróval egy
8 órás műszak alatt 730 m haladást értek el, 
vagy Venezuelában ugyancsak 8 óra alatt
9 5/8” -as fúróval 1 055 m-t teljesítettek.

Ezek a sebességi rekordok és az ezt követő 
gyorsabb fúrások ma már szükségesek az olaj
kutatás gazdaságosságához. Erre utal az emlí
tett d'él-louisianiai rekord sebességű fúrások 
története.2 3

A dél-louisianiai Timbalier szerkezet hatá
rai túl terjednek a tengerpart vonalán. A mező 
vízzel borított fele feltárásának gazdaságossá
ga megkövetelte, hogy a tengeri fúrások költ
ségeit jelentősen csökkentsék. A tengeri fúrás 
szárazföldinél nagyobb költségeit elsősorban a 
minimálisan 10-szeres berendezésköltség amor
tizációja, s a szigorúbb biztonsági követelmé

nyek betartása okozzák. A  költségek csökken
tésének egyenes útja, legjobb lehetősége a fú
rási idő csökkentése, a fúrási sebesség növe
lése volt. A tengeri fúrások tiszta fúrási (rotá
ciós) idejének és az egyéb a fúrási művelethez 
szükséges ún hasznos idejének minimumra 
csökkentése útján sikerült is a fúrási költsége
ket a szárazföldi fúrások költségszintje alá 
vinni. A költségek ugyanis (2. sz. ábra) a part
közeli tengeri fúrások kezdetével mintegy 
30%-kal megnőttek annak ellenére, hogy a fú
rási idő csökkenő tednenciát mutatott volna. 
Csak hatásos technológiai intézkedésekkel si
került azután a költségek rohamos csökkentését 
elérni. Az intézkedések azonban olyan ered
ményesek voltak, hogy jóval a szárazföldi fú
rási költségek alá nyomták le a partközeli ten
geri fúrások költségeit.

2. sz. ábra. A  T im b a lie r  B a y  olajm ező partk özeli fú rá - 
sainaksainak lem élyítési ideje és a fúrási költségeinek  
összefüggése (V . C . Stone szerint)

Mi volt ennek az útja?
Először is minden korábban szükséges, te

hát ún hasznos mellékmunka felülvizsgálata 
olyan szempontból, vajon nem nélkülözhető-e 
az. Pl. olyan lyukfejszerelvényt alkalmaztak, 
amely szükségtelenné teszi a vezető béléscső- 
oszlop elhelyezése és oemantezése után a lyuk- 
fejszerelést, azaz béléscsőfej felszerelését, a 
kitöréstgátló átszerelését, mert a csőoszlopok 
egymáson belül ugyanabban a házba függeszt
hetők fel (3. sz. ábra, CameronUni-head). Vagy 
kiküszöbölték a fúrócsőmérés idejét azzal, hogy 
cm-re egyforma hosszúságú fúrócsőszálakat 
gyártattak.

Ugyanakkor az összes szükséges mellékmű
veletek idejét messzemenően lecsökkentették 
pl. a fúrócsőtoldás idejét (1— IV2 percre) egér-
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3. sz. ábra. Cam eron „ U n i head”, egységesített bélés- 
cső-termelőcső-fej.

lyukból (pneumatikus kelly bepörgető felszere
léssel), a cementkötési időt gyakorlatilag mini
mumra csökkentették (3—4 órára) s ezen belül 
is hasznos munkát végeztek: a fúró cseréjét, a 
súlyosbítórudak előkészítését stb.

Mindezek mellett a passzív fúrási sebesség- 
növelési intézkedések mellett a leglényegeseb
bek az aktív fúrási sebességnövelés módszerei, 
amelynek során lényegében a nagyköltségű fú
róberendezéshez még néhány gépegység beru
házásával extrem értékű fúrási tényezőket tud
tak alkalmazni, s ezzel az egész nagyköltségű 
termelőeszközt, a lábakra állítható fúrófedél
zetre, fúróbárkákra szerelt fúróberendezést ha
tékonyabbá tették.

A súlyosbítórudak számát megkettőzve a 
fúróterhelést 22,5 tonnáról 45 tonnára növel
ték, további 1 000 LE-s szivattyú beállításával 
a 180 m/s öblítősugársebességet biztosították, 
miközben a szivattyúk üzemnyomása 200 at fö
lé emelkedett, a fordulatszámot ugyanakkor 
250—350 között tartották.

Ilymódon sikerült 1960Jban elérni, hogy 
már 4 fúrás ideje 4 napon belül maradt, sőt a 
legjobb mindössze 3 nap és 9 1/2 óra alatt ér
te el a 3 050 m-es talpmélységet, s ezen belül 
a 24 órás előhaladás nagyobb volt mint 1 600 
m. (1 mérföld). Akkori vélemények szerint 
azonban még nem érték el a rotary fúrási 
technika nyújtotta minimális fúrási időt, s 
ezeknek a fúrásoknak időtartamát 2 nap alá 
csökkenthetőnek ítélték. 1963-ban a szivattyú
teljesítmény további növelésével, azaz 2 db 
2 000 LE hajtógépteljesítményű 250 at üzem- 
nyomású iszapszivattyúval, és 500 percfordula
tot engedő 750 LE-s villamos motorhajtású for
gatóasztallal a 3 050 m-es mélységet 52 óra 
alatt sikerült elérni, beszámítva a 750 m-ben 
végrehajtott vezetőcsőrakat beépítését és ce- 
mentezését is.

Ugyanakkor a fúrások kiterjesztése a 
mélységek felé: a „mélységrekordok” még na
gyon drágák, pl. az a 7 724 m-es fúrás (Texas, 
Pecos County University EE—1), amely ez-
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időszerint a világ legmélyebb fúrása 10-szeres 
mérterköltségű mint a 3 600 m-es rutinfúráso
ké, tehát a 25 év előtt még rekordmélységűnek 
számító fúrásoké. A mélységrekordok mégis 
szükségesek, mert megnyitják a mélyebb fú
rás lehetőségét, tehát a ma mélységrekordja a 
holnap rutinfúrása, éspedig mint a példák 
mutatják, gyors és gazdaságos rutinfúrásává 
lehet. Erre utal például a már taglalt louisia- 
niai rekordsebességű fúrások esete, vagy az az 
ún. „hatékony fúrási gyakorlat” , amely a fú
rási sebességet és költséget befolyásoló ténye
zőket együttesen igyekszik alkalmazni a leg
gyorsabb és legolcsóbb fúrás biztosítására. 
Ezt a módszert különösen előnyösen használ
ják a nagymélységű feltárófúrások idejének 
csökkentésére. Így például Texasban a Suarez 
mező feltárásakor a 4 000 m-es lyukak fúrási 
idejét 73 napról 23 napra, s egy-egy fúrás 
összköltségét 368 000 dollárról 203 000 dol
lárra sikerült csökkenteni (4. sz. ábra).

A felsorolt néhány teljesítményadatból 
máris megítélhető, hogy múlt és a közelmúlt 
óriási fejlődést hozott. Bármennyire is büsz
kék lehetünk is azonban a fejlődésre, a nagy
cél érdekében a földkéreg hasznosítható ás
ványkincseinek és ezen belül a szűkebb fel
adatunknak a hasznosítható folyadékok és 
gázok felkutatásának és termelésének szempont
jából még messze vagyunk a tökéletestől, az ele
gendőtől. Csak arra kell gondolnunk, hogy a 
földkéreg átlagos vastagsága 30 km, s a 6370 
km-es sugarú földünk e tojáshéjnyi kérgének 
rekordmélységű fúrásaink is csak a felső ne
gyedét szurkálgatják. Valami új módszerre, 
rendszerre van szükség a feladatok gazdaságos 
megoldásához.

A majnafrankfurti 6 Petroleum Világ- 
kongresszus egyik ún. főelőadásában André 
Giraud a Francia Petroleum Intézet igazga
tója „A  Kőolaj területén végbemnő tudomá
nyos és ipari fejlődése” című értekezésében a

Fúrási idő
4. sz. ábra. A  texasi Suarez m ező „h atékony fúrási tech
nológiá ja” eredm ényezte fúrási időgörbe, összevetve 
a konvencionális fúrási gya korla t a la p já n  fú rt  V e la — 1 
és G a rza — 1 fúrásokkal.
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szerinte 200 milliárd tonna, mások szerint 500 
milliárd tonna reménybeli kitermelhető kő- 
olajkészlet felkutatásának feltételeként a kö
vetkezőket sorolta fel:

1. a tengerrel borított területeken is ku
tatni,

2. a fúrási költségeket radikálisan csök
kenteni,

3. a készletek kitermelési tényezőjét fo
kozni.

Fejtegetésében abból indul ki, hogy a 
kutatási költségek legjelentősebb csökkentési 
lehetősége a direkt geofizikai kutatási mód
szer lenne. Ennek lehetősége Giraua szerint 
nem is kizárt, amely megállapítását egyrészt 
a nagytömegű kőolajtest felszínre gyakorolt ha
tásara, illetve a szeizmikus módszer utóbbi 
évedben végbement nagymértékű érzékeny
ségnövekedésére alapítja, másrészt utal pl. 
az elektromágneses hullámokkal kellően ki 
nem dolgozott kutatás lehetőségeire, vagy 
egyéb természeti jelenségek helyi anomáliái, 
mint a geotermikus hőáram, a geokémiai ren
dellenességek nyújtotta kutatási lehetőségek
re.

A továbbiakban a figyelmünket bennün
ket is közelebbről foglalkoztató fúrással ku
tatásnak és feltárásnak, tehát a kútfúrás lehe
tőségeinek szentelve a tengeri kutatás prob
lémáját a következőkép értékeli:

A szárazföldi kőolajtáraié medencék ten
gerparti vidékhez érve a kutatást világszer
te folytatni igyekeznek a partközeli ún. off- 
.hore vizeken is. Ez a kutatás azonban nem 
ú-szerű elgondolásokkal, hanem a szárazföldi 
íúróberendezések, egyszerű vízi adaptálásával 
'oiyik. A fenékre süllyesztett fúróbárka (5/á sz. 
ábra), vagy ennek megemelt fedélzetű válto
zata (5/b. sz. ábra), a mesterséges fúrósziget 
(5/c. sz. ábra), a lábakra emelhető fúrófedél

zet (5/d. sz. ábra), a kihorganyzott fúróhajó, 
(5/e. sz. ábra) és a kihorgonyzott lebegő (fé- 
ligmerülő) fúrófedélzet (5/f. sz, ábra) illetve 
a két utóbbinak radar és sonar ernyőkkel ve
zérelt hajópropellerekkel helyben tartott vál
tozatai jelzik a fejlődés lehetőségeit, illetve az 
alkalmazkodást a mélységekhez.

Természetesen a partközeli zónák megis
merése annál is inkább fontos feladat, mert a 
világ legnagyobb kőolajelőfordulásai nagy ten
geröblök partjain találhatók: Perzsa öböl, Me
xikói öböl, Karibi tenger, Földközi tenger, 
Északi tenger (Gronningen!), Kaspi tenger, 
(Baku) stb. (6. sz. ábra). Jelenleg ilyen ala
pon a reménybeli területek kiterjedését a 
vízmélység függvényében D. Trumpy után 
Giraud a 7. ábra szerint adja. Ezek szerint 25 
m-es vízmélységig ez a terület 2 millió négy
zetkilométer, tehát annyi, mint az Egyesült 
Államok szárazföldi szénhidrogénkutatásra 
reménybeli területe. Kérdés, van-e lehetőség 
a nagyobb mélységű vízzel borított területe
ken szénhidrogén előfordulásra. A szárazföld 
és vízzel borított területek mérlege a magas
ság, illetve a mélység függvényében a 8. áb
ra szerint alakul. Ha figyelembe vesszük, 
hogy földünk alig 30%-a szárazföld és 70%-a 
vízzelborított terület, továbbá, hogy a száraz
földünk 38%-a üledékkel borított terület 
akkor elegendő volna csak kb. 1500 
m-ig kiterjeszteni a kutatás lehetőségét, s 
máris akkora lenne a lehetőségünk újabb ku
tatásra, mint a szárazföldön. Kérdés azonban 
az, hogy a tengerrel borított területek meny
nyiben üledékes medencék. Erre vonatkozólag 
egyelőre nem sokat tudunk. Mindenesetre a 
földkéreg átfúrására telepítendő ún. Mohole 
fúrás előkészületeinék sikere, amelynek so
rán a Guadelupe szigetek előtt, 3 700 m 
vízen át radar készülékkel helybentar-

5. sz. ábra. A  v íze n  át já rá s lehetőségei: a) jenéhre  
süllyeszthető fú rób á rk a  (3— 6 m ), b) m egem elt fe d é l- 
zetű jenékre süllyeszthető jú ró b á rk a  (6— 12 m ), c) m es
terséges (cölöpökre épített) júrósziget és ennek kis
m éretű segédhajójával ko m b in á lt vá ltozata ( — 30 m ),

d) lábakra em elhető jú ró je d é lzet a vontatás, a  talpra  
állítás és a v ízsz in t fölé emelés m n k a -h e lyzetb e n  ( — 
60 m ) e) fú róh a jó  (k ih o rg o n yzo tt  — 180 m , h e lyb en - 
tartott — 400 m ) f )  lebegő (fé ligm e rü lő ) fúrófedélzet 
(k ih o rg o n yzo tt — 180 m , h e lybentartott — 400 m ).
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6. sz. ábra. A  partközeli (tengeri) fúrások világtérké
pe (Petroleum  Press Service 1963. I I I . )

tott hajóról sikeresen fúrták át a ba
zaltkéreg fölötti 100—150 m~es üledéket, meg
nyitotta lehetőségét a tengerfenék kutatásának, 
amelyről bizony eddig vajmi keveset tudtunk. 
Egyikét ilyen -hajóval, amelynek üzemköltsé
ge mindössze 15—30 millió dollár évenként, 
igen sok ismeretet lehet szereznünk erről az 
elhanyagolt kérdésről.

Az óceánok fenekének Giraud ál
tal közölt domborzati képe, . továbbá 
az a tény, hogy az Atlanti Óceán fenekén 
fúrt magok arra engednek következtetni, hogy 
az Atlanti Közép lánchegység felszínre kerül
hetett volna, arra utalnak, hogy üledékes me
dencék lehetnek a tengerfenéken az óceánok 
alatt. Ennek tisztázására a MOHOLE fúrás elő
készítő fúrásainak sikere alapján, már a közel
jövőben remény van.

Visszatérve a szárazföldi kutatásra és ar
ra a tényre, hogy egyelőre nincs direkt szén
hidrogénkutatási módszer, valamint a feltárás, a 
termelés érdekében mély és mind mélyebb lyu
kakat kell fúrnunk a földkéregbe és ez a költ
ség több mint a felét teszi ki az összes kőolaj, 
azaz szénhidrogéntermelési költségnek, vilá
gos, hogy a fúrási költségeket jelentősen csök
kenteni kell ahhoz, hogy a növekvő igények
kel a kutatás és feltárás költségei megfelelő 
gazdaságossági viszonyban maradjanak. Jelen
leg 1000 LE-őket fektetnünk be, hogy néhány

7. sz. ábra. A  kőolajkutatás szempontjából rem ény- 
teljes tengerrel borított területek a vízm élység függ
vényében (D . T ru m p y , lnstitut Fm ncais du Pétrole 
szerint.)
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8. sz. ábra. F ö ld ü n k  felülete a tengerszint fe letti ésalatti terü let függvé n yé b e n  (E . K ossinna, H a n d b u ch
dér G e o p h ysik  szerin t):

Tengerszint felett Tengerszint alatt

Magasság Terület 
km IQ6 km2 %

Mélység
km

Terület 
106 km 2 %

>  5 0,5 0,1 0— 0,2 28,3 5,5
4— 5 2,2 0,4 0,2— 1,0 15,4 3,0
2— 3 5,8 1,1 1— 2 15,2 3,0
3— 4 ,11,2 2,2 2— 3 24,4 4,8
1— 2 22,6 4,5 3 - 4 70,80 13,9

0,5— 1 28,9 5,7 4— 5 119,1 23,3
0,2— 0,5 39,9 7,8 5— 6 83,7 16,4

0— 0,2 37,0 7,3 < — 5 5,0 1,0

>  0 148,1 29,1 <  0 361,9 70,9

10 LE-t legfeljebb a néhány 100 LE-t kitevő 
tényleges közetaprító teljesítményt hasznosít
sunk több kevesebb sikerrel a talpon. A költ
ségek mélységgel növekedése rohamos (9. ábra). 
A költségekből kiszámíthatjuk, hogy 1 dm3 
fúradék felszínre emelése 4 000 m mélység
ből 3 dollárba kerül. Ugyanebből a görbé
ből az is kiszámítható, hogy a 4 000 m-ből 
kiemelt 1 dm1 kifúrt kőzetmennyiség 100- 
szorosára kerül a kismélységből kiemeltnek. 
Ilyen rohamos költségnövekedést sem az erő
átviteli nehézségek fokozódása, sem a nyo- 
másbk növekedése nem indokolnak, s mint azt 
mindjárt látni fogjuk, mindez a mélybeli kőzet
bontás nehézségeiből adódik, amelyet a talpi 
fúrómotor (fúróturbina) nagyobb teljesítmény- 
sem tud kompenzálni.

Mindezen egyelőre nem tud kellőképpen 
segíteni a fúrótechnikusok szakértelme, ami jó 
példája technológiai módszerünk alkalmatlan
ságának. Üj módszerek felé kell haladni, s

nem kételkedhetünk abban, hogy előbbre is 
fogunk ezen a téren jutni.

9. sz. ábra. A z  U S A  1959. évi ta lp ra  vonatkoztatott 
(Pj) és átlagos (P )  fúrá si költségei a  m élység fü g gvé 
nyében (P e tro le u m  Facts and F ig ure s  1959.)
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Hogy mennyire alkalmatlan a kőzetmeg
munkálási elvünk, azaz mennyire kevéssé ha
tékony a talpi kőzetaprítás, arra rávilágít az a 
példa, hogy pl. a rotari fúróberendezés 30 LE 
talpi kőzetaprító teljesítménnyel végzett napi 
folytonos munkája, amely 450 földmunkás 
munkaerejével egyenértékű, mindössze kb. 
3 m3 fúradékot eredményez, ami azt jelenti, 
hogy egy-egy földmunkásra csak 6—7 liter, az
az félvödörnyi teljesítmény jutna. Ez a durva 
átlagszámítás jól rávilágít arra, hogy mennyi
re hiányosak az ismereteink éppen azon a té
ren, amelyen nagyot kell előrehaladnunk, a 
kőzetmeohanika tekintetében ahhoz, hogy fú
rási technológiánkat elfogadhatóvá tegyük. 
Elég ha arra gondolunk, milyen nagy haladást 
ért el a modelfizika, ha pl. olyan komplikált 
jelenségek vizsgálatáról volt szó, mint mágne- 
sezés, félvezetők stb. ahhoz, hogy remélhessük, 
hogy mi is hozzájutunk olyan kőzetmechanikai 
ismeretekhez, amelyek világossá teszik, ho
gyan kell hozzányúlni a mészkő, homokkő, 
vagy márga hatékony aprításához.

10. sz. ábra. (M a n d e l— H a b it , B á ro n  szerint)

Ezzel a gondolattal kapcsolatosan Giraud 
egy ábrasorozatot (10. ábra) mutatott be egy 
kísérletről, amely rávilágított arra, hogy az ér
zésszerű ismereteink a mechanikai kőzettulaj
donságok tekintetében mennyire félrevezetőek. 
A Francia Petroleum Intézetben elvégzett kí
sérletek lényegében arra vonatkoztak, hogy egy 
hengeres kőzettestet, kőzetmagot egyrészt ver
tikális terhelésnek, (Pr) másrészt oldalirányból 
ható nyomásnak (P,) vetettek alá. |

Ha oldalnyomás nincs, vagy változatlan 
nagyságú marad, akkor a vertikális erő növelé
sekor a mag a legtöbb esetben eltörik. Bizonyos 
mértékig rugalmas kőzetből származó magok 
egy gyenge reverzibilis deformálódás után tör
nek el, mások egy maradandó alakváltozás után

a hengeres alakból hordófanmájúvá változnak. 
Ez történik pl. egy gipszmaggal 1 000 kg ter
helés után, (11. sz. ábra) ami talán kevésbé meg
lepő, mint azoknak a mészkőmagoknak az ese
te, amelyek közül egy engedékenyebb mag ha
marosan eltört, (12/a sz. ábra) de amelyik már a 
oldalirányú nyomás egyidejű növelésével nem 
törik el. (12/b ábra); ugyanakkor egy más mész
kőmag az eltörés előtt ugyancsak plasztikus lesz

11. sz. ábra. G ip s z-m a g  viselkedése 1000 kg vertik á 
lis terhelés hatására. (A . G ira u d  szerint)

12. sz. ábra. Villebois-i mészkőmag viselkedése (A. Gí- 
raud sz.)
a) pj =  250 kg/cm 2 vízszintesen ható nyom ás m ellett 

a m ag
P v =  3200 kg/cm2 nyom ás hatására eltörik.

A másik tapasztalata ennek az egyéb
ként egyszerű kísérletsorozatnak, hogy a plasz
tikussá vált mészkőben hangterjedési sebesség 
30%-kal csökkent, miközben a fajsúlya növeke
dett és a porozitású csökkent. Mindezek a je
lenségek rávilágítanak arra, hogy a kőzetek kris
tályszerkezete a mélybeli nyomás hatására je
lentősen megváltozik. Ha ennek a két kőzet
magnak különböző viselkedésére gondolunk, ak
kor talán világossá válik, hogy a fúrási mód
szerünk, amely eddig szép relatív fejlődést ért
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e l s amelyre igen büszkék vagyunk, közel sem 
eléggé sokoldalú a különféle kőzetek igényelte 
különféle kőzetaprítási módszerek tekintetében.

12 b P y —  500 és 1000 kg,'cm2 o ld a lirá n yú  nyom ás m e l
lett a m ag

P „  >  4000 kg/crri1 m e lle tt sem tö rik  el.

A következőkben, ha tájékozódni akarunk 
a jövő teendőiről, kissé ismét a múltra vissza
tekintve, azaz a fejlődésre is figyelemmel a je
len fúróberendezéseit, fúrási technológiáját kell 
szemügyre vegyük. Ez az elemzés nemcsak a 
jövő teendőit, hanem a lehetőségeit is feltár
ja.

A rotari fúrás eredeti ismérve szerint olyan 
gépi hajtású forgó fúrás, vagy ha úgy tetszik 
forgatóasztalos fúrás, amelynek a lényegéhez 
tartozott a sűrűöblítés (iszapöblítás). Ezeket a? 
ismérveket a svájci R. Leschot (1869) és az 
amerikai Baker testvérek (1880) vízöblítéses 
gépi forgó rendszerű koronafúrásra, illetve tel
jes szelvényű fúrásra vonatkozó szabadalmai 
után M. T. Chapman szabadalma írta le először 
(1889 és 1890-ben). Bejelentése szerint: „vízára
mot és bizonyos mennyiségű plasztikus anya
got kíván öblítésül használni, ami által mag 
képződik a fúrólyukban, amelyet kiöblítve egy 
áthatolhatatlan kéreg keletkezik a lyuk falán.”5

Mai meghatározás szerint a rotari fúrás 
egyszerűen nagyteljesítményű gépi hajtású, öb- 
lítéses forgó fúrás, amelynél az öblítés ter
mészetes funkciója a fúrószerszám hűtése és a 
furadékszemek felszínreszállítása, amelyen kí
vül a fúrás hatékonysága érdekében az öblítő
közegtől a fúradékszemek olyan mértékű el- 
sodrását kívánjuk meg, hogy az újraaprítást 
elkerülhessük, továbbá a lyükfal védelmét, te- minden nagyobb teljesítményre igényt tartó 
hát az ideiglenes lyukfalbiztosítást a rétegek fúrás esetében minél kedvezőbb reológiai tu- 
áteresztőképességének, azaz termelőképességé- lajdonságokkal rendelkező kisszilárdanyagtar- 
nek károsodása nélkül. Attól függően, hogy a talmú mesterséges iszapot, vagy ha a kőzetek 
várható rétegsor, a lyukfal milyen, ma már nem lehetővé teszik, az ennél kedvezőbb fúrási se- 
fel tétlenül használunk iszapöblítést, azaz víz- bes,séget biztosító vízöblítést, vagy levegőöblí- 
közegű természetes agyagiszapot, hanem szinte tést, ködszerű öblítést, levegővel könnyített
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íszapöblítést, azaz haböblítést stb., tehát 
a körülmények és a biztonság enged
te minél kisebb fajsúlyú és viszkozitású öblítést. 
Ilymódon a „hidraulikus rotari fúrás” mellett 
megjelent a „pneumatikus rotari fúrás” is.

Az előbbi, általánosított definíciónk szerint 
a rotari fúrás nagyteljesítményű gépi hajtású 
öblítéses forgó fúrás és valóban a korábban, a 
századfordulót követő évtizedekben használatos 
néhány 10 LE-ős rotari fúróberendezés több 
1000 LE-ős fúrógéppé, valóságos „fúrógyárrá” 
tökéletesedett. A nagy és mind nagyobb befek
tetési- és üzemköltségből adódó fúróberendezés 
óra-költség azonban megnövekedett fúrási se
bességben kell gyümölcsözzék.

A nagyobb teljesítményű fúrógépet a mo
dern fúrási technológia feltétlenül igényli, mert 
a rotari fúróberendezés három munkagépe kö
zül
az emelőmű a nagyobb mélységgel megnöveke
dett fúrószerszámsúlyt kell kezeljen; 
a forgatóasztal a gyorsabb fúráshoz szükséges 
nagyobb kőzetaprító teljesítményhez és a na
gyobb mélységhez nagyobb forgatónyomatékot 
kell biztosítson;
az öblítés teljesítménye a mélységgel márcsak 
az áramlási ellenállás négyzetes növekedése 
miatt is rohamosan nő, nem is szólva a tökéle
tesebb talptisztítás követelményeiről úgy, hogy 
az iszapszivattyúk hidraulikus teljesítménye az 
utolsó két évtizedben azt lehet mondani évti
zedenként megkétszereződött, s ma a közepes 
teljesítményű iszapszivattyúk 600— 800 LE-sek 
és a nagyteljesítményűek kategóriája 1000— 
2000 LE közé számítható.

Ugyanakkor a nagyobb, nehezebb fúróbe
rendezés portabilitásának nem szabad rosszab
bodnia, nehogy a drágább, nagyobb óraköltségű 
berendezés kihasználása rosszabbodjék, ellen
kezőleg a portabilitást még a legnagyobb be
rendezéseknél is fenntartani, sőt javítani kell, 
hogy a berendezés kihasználása javuljon.

A mélyebbre hatoló, nagyobb teljesítmé
nyű, modern rotari fúrás, a kívánatos nagyobb 
fúrási sebesség érdekében tehát nagyobb talpra 
levitt fajlagos teljesítményt kíván. Ezt a talpi 
nagyobb fúróteljesítményt különbözőképpen 
továbbítják a talpra, a különféle rotari fúrás
mód változatok. W. Tiraspolsky11 szerint vala
mely fúrási módszerről egy másikra történő át
térést mindig az okozta, hogy az új fúrási mód
szer ,vagy technológia nagyobb fajlagos kőzet
bontó teljesítményt tudott a talpra levinni, s 
természetesen az újabb, nagyobb talpi teljesít
ményű módszer túljutott a tökéletesedésnek 
gyermekbetegségein és a régebbi módszer fe j
lődése csúcspontján. Ha az így nagyobb fajla
gos teljesítményt a talpra továbbító módszer 
még gazdaságosan is használható, ez kiszorítja 
a régebbi kisebb fajlagos teljesítményű fúrás
módot.

Jelenleg két nagyteljesítményű, alapjában 
véve rotari-, tehát forgó-fúrásmód áll rendelke
zésükre :

1. a felszíni hajtású, forgatóasztalos rotari, 
ill. rotari-jet fúrás .és

2. a talpi hajtású turborotari-fúrás (a talpi 
hajtású többi fúrásmódok, mint a villamos fú
rás és a rotari perkussziós fúrás még a gyer
mekbetegségekkel küszködnek).

A talpi hajtású turbórotari fúrás kétséglel
lenül nagyobb kőzetaprító teljesítménye azon
ban a tapasztalatok szerint csak az öblítés kellő, 
ugyancsak talpi hidraulikus teljesítményének 
megfelelő talptisztító hatása mértékében érvé
nyesülhet. Vagyis egyensúlyban kell legyen a 
talpi kőzetaprító és a talpi hidraulikus teljesít
mény. Ezért fordulta kőzetaprító-teljesítmény 
n övelésének tendenciáj a után az utóbbi időben a 
legnagyobb figyelem a fúrás hidraulikája felé. A 
jelenlegi rotari fúrásmódok, a forgató asztalos
éi; a turbo-rotari- fúrás sikerének a kulcsa a fú
rás hidraulikája, vagy hozzátehetjük újabban 
a fúrás pneumatikája.

Ugyaniakkor a fúrás hatékonysága tekinte
tében Cunningham és Murray7 kísérleteiből ki
indulva a talpi, tehát hidrosztatikus-, geoszta- 
tikus- és rétegnyomás viszonyainak körülmé
nyei közötti fúrhatóság vizsgálatára fordítanak 
a különféle kutatóintézetek nagy figyelmet. 
Ilymódon a kőzetaprító teljesítmény növelése, 
tehát nagyobb fúró terhelés, nagyobb fúrófor
dulat biztosította nagyobb kőzetaprító teljesít
mény meüett, a ma rotari fúrás technikája te
rén a kedvezőbb fúrás hidraulika biztosította 
tökéletesebb talptisztítás és a kőzetek fúrható- 
ságát rontó talpi tényezők kiegyensúlyozása je
lentik a legtöbb lehetőséget abban az irány
ban, hogy a Giraud által kifejtett igen 
rossz fúrási hatásfokon a rotari fúrás rendsze
rén belül javíthassunk.

A modem öblítéses forgó fúrás, az ún. 
rotari fúrás, akár a felszíni, akár a talpihajtású 
megoldása útján
— a kőzetnek megfelelő, leghatékonyabb fúró
— minél nagyobb terhelésével és mérsékelt 

fordulatszámú forgatásával, azaz e két té
nyezőből adódó minél nagyobb kőzetaprító 
energiával, akkor éri el a legnagyobb fúrási 
sebességet, ha

— a legkedvezőbb öblítőközeg (legáltalánosab
ban kisfajsúlyú, kisviszkozítású, kis szilárd- 
anyagtartalmú és kis-gélszilárdságú, kissé ti- 
xotrop folyadék, ún. öblítőiszap, vagy külön
leges esetekben víz, vagy légnemű öblítés) 
minél nagyobb talpra koncentrált hidrauli
kus (vagy pneumatikus) energiával tisztítja 
a talpat és ezzel teszi kedvezőbbé a lyuk- 
talpi kőzetaprításnak egyébként a felszíni
nél jóval kedvezőtlenebb körülményeit.
A felsorolt feltételek megvalósításához az 

alábbiak szükségesek:
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1. hatékony kőzetaprítású fúró;
2. kellő energiaközlést biztosító fúrószár, 

amelynek méretei lehetővé teszik nagy hidrau
likus és mechanikai energia közvetítését a 
talpra, s amellett kellő a stabilitásuk a fúró
lyuk elferdülésének meggátlására;

3. talpihajtású rotari fúrás esetén a fúró
szár- és a fúró közötti fúrómotor (fúróturbina, 
villamos-fúrómotor, fúrókalapács);

4. kedvező reológiai és kolloidális tulaj
donságú öblítőfolyadék, vagy megfelelő légne
mű öblítőközeg.

A felsoroltak azonban csak a nagyobb fúrási 
sebesség, az egyenesebb fúrólyuk feltételei. Az 
olcsóbb fúrás a három alapvető fúrási tényező
nek: a fúróterhelésnek, a fúró fordulatszámá
nak és az öblítésnek kellő, s a költségek szem
pontjából legkedvezőbb társítását feltételezi.

A gyorsan és olcsón lefúrt, és lehetőleg 
egyenes lyuk végleges biztosítása és kiképzése 
gáz-, kőolaj-, vagy víztermelő kúttá, képezik, 
a tényleges fúrási művelet mellett a modern 
rotari fúrástechnológia második, de nem ke
vésbé fontos azt a feladatcsoportját, amelynek 
középpontjában a kutatási, vagy termelési cél, 
de a fúrási költségek szempontjából is legked
vezőbb kútszerkezet kiválasztása áll.

Az ilyen szempontok szerint készített, de a 
lyukfalnak az öblítőközeggel biztosításának le
hetőségeit is messzemenően figyelembe vevő 
fúrási terv, vagyis a gazdaságos és biztonságos 
lyukszerhezet megvalósítása a leggyorsabb és 
legolcsóbb fúrási technikával, továbbá a bélés
csővezetés és cementezés biztonságos végrehaj
tása jelentik a korszerű rotari fúrási művelet 
egészét.

Ugyanakkor már a kutatásra, vagy terme
lésre érdemesnek látszó, vagy szánt rétegek 
átfúrástól számítjuk a tágabb értelemben vett 
lyukbefejezési műveletet, mert a rétegek átfú
rása során nyert mindennemű információ, dön
tően befolyásolhatja a lyuk termelésre kikép
zésének műveleteit, a tulajdonképpeni, vagy 
szűkébb értelemben vett lyukbefejezést.

A  mind mélyebb és mind drágább fúrás

tehát mint láttuk egyrészt a rotari fúrás műve
letének további tökéletesítésére, másrészt tel
jesítményének fokozására ösztönöz, azonban 
teljesen újszerű lyuk-készítési módszerek hasz
nálatát is felveti. A távolabbi időt illetően va
lószínűleg ezeké a jövő. A rotari fúrás fejlődé
se sokkal hatékonyabb kőzetbontó szerszámot 
igényel, amely a kisebb átmérőjű fúrólyukat 
gyorsabban fúrja és élettartama is hosszabb. 
Kétségtelen, hogy egy ilyen hatékonyabb, szi
lárdabb fúróval (pl. a gyémántfúróval, amely 
azonban nem univerzális fúró, mert képlékeny 
kőzetek fúrására nem alkalmas) kapcsolatosan 
a talpi fúrómotor jelentősége megnőhet.

A jövő rotari fúróberendezése a növekvő 
mélységgel mind nagyobb teljesítményű lesz, 
de bizonyos mértékben egyszerűsödhet, ami pl. 
elképzelhető olyan elgondolással, hogy a fúrás 
fúrócsöve egyben a fúrólyuk béléscsöve is le
gyen és ezt a kettős célú, a szokásos fúrócsö
veknél nagyobb átmérőjű és kisebb hidraulikus 
ellenállású csövet csak egyszer kell beépíteni a 
fúrólyukba. Ehhez a béléscső-fúrócsőhöz csat
lakozó fúró cseréje e csövön belül már köny- 
nyebben megoldható a kötélen kiemelhető mag
cső módján8. Ilyen elgondolás esetében a fúró- 
berendezés kisebb terjedelmű (nem lenne szük
ség .magas fúróárbócra!) de igen nagy teljesít
ményű fúróberendezés lehetne.

Más elgondolások szerint a fúrási módszer
nek alapjában kell megváltoznia. A rotari fú
rásnál egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb kő
zetbontási mód kell következzék, legyen az ké
miai módszer9 (pl. robbantásos fúrás), mechani
kus módszer (villamos ív), termikus módszer 
(láng-fúrás), vagy más fizikai elven alapuló (pl. 
ultrahang) megoldás.

Mindegyik módszer az olcsóbb lyukkészí
tést célozza, azonban sohasem szabad elfelej
teni az alapvető feladatot, hogy a fúrás, azaz 
a lyukkészítés közben, vagy azt követően a 
rétegsort, annak mentői több fizikai tulajdon
ságát, jellemzőjét a lehető legpontosabban meg 
kell ismernünk, s a lyukat a leggazdaságosabb 
módon termelőkúttá kell kiképeznünk.
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Rövid ismertetés a Mongol Népköztársaság 
geofizikai megkutatottságáról

írták: Jósa Ernő, Mozsoiits Tibor

Mongóliának Ny-i és a középső részét ma
gas hegyvidékek, míg a K-i és DK-i részeket 
magas fensíkok alkotják, — kisebb relatív ma
gasságú kiemelkedésekkel. Területének 
(1531 000 km2) az átlagos tengerszint feletti 
magassága 1 580 m.

Közigazgatásilag 18 tartományra (ajmák) 
osztották (lásd 1. sz. mellékletet).

Éghajlata szélsőségesen kontinentális, az 
évi átlaghőmérséklet +4  C°. Különösen az or
szág K-i és D-i részén (zömmel itt történtek 
a geofizikai kutatások), félsivatagos és sivata
gos területeken szélsőséges az éghajlat. A hő
mérséklet a rövid ideig tartó nyári időszakban 
esetenként meghaladja a +50 C°-ot, télen el
lenben a napi átlag kb. — 25 C°, előfordul azon
ban — 50 C° hideg is. A csapadék évi mennyi
sége a Góbi sivatagban nem haladja meg a 100 
mm-t, a félsivatagokban pedig a 200 mm-t.

A csapadék és a domborzati viszonyoknak 
megfelelően a Ny-i—É-i és az ÉK-i ország
részekben állandó folyók és tavak alakultak ki, 
míg a D-i és DK-i országrész félsivatag és siva
tag, állandó vízfolyások és tavak nélkül. A fü
ves félsivatag jellegű puszták dél felé fokozato
san kő, kavics, agyagos-szikes, néhol homoksi
vatagokba mennek át.

Földtani felépítése igen változatos. A pre- 
kambriumtól a tercierig csaknem minden kor 
képződményei megtalálhatók, a fiatalabbak fő
leg kontinentális üledékek formájában.

Mongólia területének legnagyobb részét 
idős gyűrt képződmények alkotják. É-on, illetve 
ÉNy-on a szibériai kaledóniai geoszinklinális 
gyűrt területei a Száján hegységen keresztül a 
Hangáj hegységig terjednek, beleértve a Ny-i 
nagytavak medencéjét is. A Mongol—Altáj és 
a Tien San a variszkuszi gyűrődés területére 
esik. A harmadik nagy geoiszinklinális rendszer
hez a D-i Góbi Altáj, valamint a K-i területek 
hereiniai gyűrődései tartoznak.

Az országban a magmás kőzetek leggyak
rabban felszíni előfordulásban, vagy vékony 
negyedkori takaró alatt találhatók. Ezek sava
nyú intruzívumok és effuzívumok formájában 
igen nagy elterjedésben ismeretesek.

Mongóliában a rendszeres földtani vizsgá
latok lényegében 1921-ben a Népi Forradalom 
után kezdődtek meg, amikor a Szovjet Tudo
mányos Akadémia expedíciói a Mongol Nép- 
köztársaság Tudományos Akadémiája Földtani 
Bizottságának kérésére az ország nyersanyag

forrásainak megismerése érdekében szelvény 
menti felméréseket végeztek.

A jelentősebb földtani nyersanyagkutatás 
1931-ben indult meg, melyet a „Szovmongol- 
metál” részvénytársaság földtani kutatóexpedí
ciói végezték. Az ország K-i részének jelentős 
területéről — kb. 30%-áról — 1:1 000 000 mé
retarányú földtani térképeket szerkesztettek.

1948— 57-ig terjedő időszakban a Szovjet
unió Geológiai Minisztériuma „Keleti expedí
ció” nevű kutatócsoportjának és a „Mongol- 
nveft” vállalat kutatási tevékenysége során je
lentős előrelépés történt az ország területének 
földtani megismerése érdekében. A kutatók 
főbb működési területe szintén a K-i ország
rész volt, a Központi, a D-i és Ny-i országré
szeken csak néhányan dolgoztak.

1957-től napjainkig az országban folyó 
földtani és geofizikai munkákat a Mongol Nép- 
köztársaság Minisztertanácsa mellett működő 
Földtani Kutatási Igazgatóság irányítja a szov
jet és számos, más szocialista ország szakembe
reinek segítségével.

A végzett geológiai felvételi munkák során 
megállapították az ország földtani és tektonikai 
szerkezetének fő vonásait, amelyet az 1957-ben 
kiadott 1:2 500 000-es méretarányú összesítő 
földtani térkép és néhány összefoglaló tanul
mányban és jelentésben tettek közzé. A rétegtan 
számos kérdése azonban ma még tisztázatlan, 
főként az improduktív összletek miatt, ami a 
korábban említett nagy kiterjedésű magmás 
komplexumok kormegállapításának nehézségét 
vonja maga után.

A földtani kutatások megszervezéséhez és 
irányításához hasonlóan a geofizikai kutatáso
kat is a környező szocialista országok szakem
berei végezték.

Az első említésre méltó geofizikai munkák 
1940-ben kezdődtek az ország K-i részében, el
sősorban kőolajkutatási céllal.

Azonban ezek a geofizikai kutatások a má
sodik világháborrú következtében abbamarad
tak és az újabb felmérések csak 1948-ban in
dulhattak meg.

A szovjet szakértők az 1948-ban megindu
ló geofizikai kutatásoknál már a komplex mód
szerek alkalmazásának elvét követték. Ennek 
megfelelően a perspektivikusnak látszó terü
leten első lépésként a légi, illetve részletező 
mágneses, valamint a gravitációs méréseket al
kalmaztak.
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Légi mágneses mérések.
A légi mágneses felvételek célja 1:200 000- 

es méretarányú áttekintő térképek készítése 
volt. A mérési eredményeket 50 gamma izo- 
dinam térképeken ábrázolták. A méréseket AL— 
9 és a későbbiek folyamán pedig AMN— 13 
típusú légi mágneses műszerekkel végezték.

A felvételezésnél használt műszer érzé
kenysége 50 gamma/mm volt. Nem túlságosan 
nagy, ha figyelembe vesszük, hogy az ASZGM 
— 48 típusú — jelenleg Magyarországon is hasz
nálatos — műszer érzékenysége 5 gamma/mm. 
Ez a módszer elsősorban átnézetes felvételezé
sekre azért alkalmas, mert a felszíni munkák 
során megállapítható általában nem határo
zott anomáliák kiegyenlítődnek és csak a kife
jezetten zavart testek hatása kerül kimutatásra.

A légi-mágneses mérésekkel párhuzamo
san légi radiometrikus felvételezések főként 
Ulan—Bátortól D-re, illetve DK-re, valamint 
egy nagyobb összefüggő területsávon Dzsarga- 
lanttól E-ra történtek. Ezen felvételezések — az 
ország területét is figyelembe véve —  annak 
kb. 30%-ra terjedtek ki.

A felvételezések során az izanomál térké
pek több nagy és számos közepes anomáliájú 
mezőt jelöltek ki. Az anomáliák általában grá
nit, valamint devon perm és jura korú sa
vanyú eíluzívumokkal fedett területeken helyez
kedtek el. Az anomáliák körzetét a továbbiak
ban földi mágneses mérésekkel végezték.

A felszíntől számított 100— 150 m körüli 
magasságban végzett mérések azokat a zavart 
testeket mutatták ki, amelyek a mérések hatás
szférájába estek, vagyis magukon a profilokon 
voltak, vagy azok közelében helyezkedtek el.

A mérésekkel az egyes bázikus vulkánit 
testek, egyes amfibolitok, szerpentinek és mag- 
netit telepek kerültek kimutatásra.

A légi mérésekkel szerzett adatok az adott 
formában a földtani orientáció és esetleg az 
érc-indikáció meghatározására segédeszközként 
használhatók. A problematikus eredetű anomá
liák további vizsgálatot igényelnek. Ilyen ese
tekben végezték el a részletes felszíni mágne
ses méréseket is. Ennek alapján mértek Szuhe- 
Bator, Kelet Góbi, Hentej és Csolbajszán-Aj- 
makok területén.

Az egész országról 1:2 000 000-es méret
arányú légi-,mágneses felvételezés most van fo
lyamatban.

Gravitációs mérések.
A második világháború után az ország K-i 

és D-i részén 1956-ig mintegy 80 ezer km2 
területen végeztek áttekintő graviméteres fel- 
vételezéseket. A mérések célja elsősorban az 
olajtároló szerkezetindikációk kimutatása, illet
ve a fedett alaphegység nagytektonikai viszo
nyainak tisztázása volt. A  mérések alapján

megállapíthatók voltak a fő tektonikai vona
lak és irányaik.

A gravitációs mérések értelmezése során 
a nehézségi erőtér kialakulásánál két felszín
alatti sűrűség inhomogenítás játszott jelentős 
szerepet:

1. A kaino-mezoikum és a paleozoikum 
között lévő sűrűség határ.

2. A kristályos alaphegységben meglévő 
függőleges és horizontális petrográfiai válto
zással is együtt járó sűrűség változások.

E két tény figyelembevételével a gravitá
ciós mérések alapján meghatározták a kristá
lyos alaphegység fő tektonikai irányait és na
gyobb depressziós zónáit.

A későbbiek folyamán olaj kutatási céllal 
végzett részletes felszíni mérések alapján kitű
zött fúrások mindenütt olajtárolásra alkalmas 
szerkezeteket harántoltak.

Geoelektromos mérések.
A  kőolajkutatásban 1948-tól került sor a 

geoelektromos ellenállásmérő módszer alkalma
zására. A gravitációs és mágneses mérések által 
a széles depressziókban kimutatott szerkezeti 
indikációk átnézetes szerkezetkutató módszere
ként alkalmazták a nagymélységi behatolásé 
AMNB szondázást (VESz). _____

E méréseket 3 000— 16 000 m-es AB  táp- 
elektróda távolságig végezték, amely lehetővé 
tette az üledékes rétegsor geoelektromos felépí
tésének vizsgálatát 1,5— 2,5 km mélységekig, 
a geoelektromos alaphegységig (é°° szint).

A nagymélységű ellenállásmérések 90%-át 
hálózatosán telepítették, amely területenként 
és a kutatási célnak megfelelően a részletes 
méréseknél 1,5—4 km2/méréspont sűrűség kö
zött váltakozott.

A hálózatos mérések legnagyobbrészt, 
(több mint 8 000 km2 területen) a Kelet-Góbi 
tartomány kőolajelőfordulás perspektivikus 
területén történtek. Kisebb területen (mintegy 
1 0Ö0 km2) végeztek hálózatos méréseket a Hen
tej tartomány Ny-i részén is.

Ezenkívül regionális szelvényeket telepí
tettek — mintegy 500 km szelvényhosszban — 
a Csojbalszán tartományban, ahol a méréspon
tok közötti távolság átlagosan 2 km volt. Kí
sérleti jelleggel próbálkoztak A ’ AMNB B’ 
rendszerű nagymélységű vízszintes szelvénye
zéssel is, a törésvonalak és horizontális inho- 
mogenítások kimutatására. Ezek azonban nem 
jártak kielégítő eredménnyel.

A felsorolt területeken mért VESZ görbék 
kielégítően azonosíthatók voltak egymással. A 
geoelektromos rétegek az egyes területeken jól 
korrellálhatók, s a fúrási eredményekkel a mé
rések hibaszázalékán belül egyeztek. A fúrások 
igazolták a geofizikai mérések alapján felvázolt 
tektonikai elképzeléseket.
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A hálózatos mérések alapján l:lÓ0Ö0Ö~es 
méretarányú térképet szerkesztettek a 9°° faj
lagos ellenállású vezérszintről. A mélységtér
kép mellett megszerkesztették és az értelme
zésnél felhasználták az üledékes összlet eredő 
hosszanti vezetőképességének (S) izotérképeit, 
valamint az üledékes összlet harántirányú ere
dő ellenállásának (T) izotérképeit is.

A geoelektromos mérések alapján meg le
hetett állapítani, hogy az emelt helyzetű alap
hegység zónákban jura, a depressziókban pedig 
kréta és jurakorú kőzetösszlet rakódott le. Ez
által a kőolajra reményteljes kréta összlet leha
tárolható volt.

Más területen kimutatható, hogy a kris
tályos alaphegységet közvetlenül a tercier ré
tegsor borítja.

A Q°° vezérszint a területek nagy részén a 
paleozoós rétegsor felszínével azonosítható. A 
Kelet—Góbi területen azonban néhol az alsó 
jura mészkövek nagy fajlagos ellenállású szint
jére tolódott át. E kétértelműség legtöbb eset
ben megoldható volt a gravitációs és geoelektro
mos mérési eredmények együttes elemzésével. 
E komplex geofizikai értelmezés alapján dön
tötték el, hogy hol képviseli a e°° szint a paleo
zoikum — mezozoikum határt.

A nagymélységi behatolású geoelektromos 
méréseket 1948 és 1954 között végezték. A fel
mért terület kisebb mint az ország területének 
l u/o-a. Ha figyelembe vesszük azonban, hogy az 
ország területének nagy része (Nyugat- és Kö
zép Mongólia magashegységei és intruzív pla
tói) alkalmatlan hasonló mérések végzésére, ak
kor a megkutatottsági arány már jóval kedve
zőbb.

A geoelektromos ellenállásmérő módszer 
másik alkalmazási területe a víztároló szerkeze
tek kutatása, illetve a vízfúrások optimális he
lyének kijelölése volt.

A felszín alatti vizek rendszeres és terv
szerű tanulmányozása már 1931-ben megkez
dődött, amikor a Mongol Népköztársaság kor
mányának kérésére megszervezték a Szovjet 
Keleti Expedíciót. A szovjet expedíción kívül 
más szervek is végeztek vizkutatásokat, ilyen 
az 1938-ban létrehozott, az idők folyamán válto
zó néven és különböző szervezésben működő 
Vízügyi Igazgatóság is.

Ezeknek a munkáknak eredményeként je
lenleg az ország területét — főként a K-i ré
szét — behálózzák a különböző méretarányú 
vízföldtani felvételek, melyek összesen mintegy 
700 000 km2 területre terjednek ki.

Ezeknél a vízföldtani felvételezéseknél, va
lamint a geológiai térképezésnél is alkalmaz
ták a geofizikai kutató módszereket. Légimág
neses, mágneses és gravitációs méréseket vé
geztek, ha nem is elsősorban vízkutatási céllal.

A részletesebb felméréseknél — már kb. 
1948 óta — az expedíciókon belül működtek

radioaktív és főleg ellenállásmérést végző geo
fizikus részlegek is, amelyek a részletes felvé
telezéseknél a tektonikai vonalak meghatáro
zásában, a vékonyabb üledékkel fedett alap
hegység, kristályos kőzetek felszínének nyomo
zásában és egyes a térképezés szempontjából 
fontosabb elfedett kőzetek harizontális kiterje
désének meghatározásában vettek részt. Az itt 
közreműködő geoelektromos csoportok ABmux 
— 800— 1 000 m-es tápelektróda távolságig vé
geztek VESz-t vagy vízszintes szelvényezést. A 
módszer által biztosított 100— 200 m-es kutatá
si mélység elegendőnek bizonyult a földtani tér
képezések elősegítéséhez.

Az így végzett geofizikai munkák mennyi
ségét km2-ben kifejezni igen nehéz lenne, mivel 
a felvételezések során csak esetenként kerültek 
alkalmazásra és adataikat külön tartják nyil
ván.

A vízkutatási programmal a Mongol Kor
mány által 1957-ben kidolgozott a nomád és fél- 
ncmád lakosság tervszerű letelepítési program
ja értelmében:

a) a már meglévő települések és a sivatagi 
főútvonalak vízigényének kielégítését,

b) a nomád legelőterületek vízállomás rend
szerének kiépítését,

c) a kisebb ipari létesítmények (malmok, 
fürdők, gyárak, stb.) és

d) az ismert ásványi nyersanyagelőfordulá
sok kitermeléséhez szükséges vízigények biz
tosítását kívánták megoldani.

Ennek megvalósításával a Mezőgazdasági 
Minisztérium keretében működő Vízügyi Igaz
gatóságot bizták meg. Kezdetben a vízkutatás
nál nem alkalmaztak geofizikai mérést. Geo
fizika és a megfelelő hidrogeológiai felmérés 
nélkül a vízfúrások igen ritkán érték el a 40— 
50%-os produktivitást.

Az 1957-ben kidolgozott kormányprogram meg
valósítása érdekében vízkutató és fúró expedí
ciókat szerveztek. Mivel a vízföldtani térképe
zések elszórtan egy-egy gozhoz vagy település 
területére korlátozódnak, — és ezek ritkán es
tek egybe az expedíció működési területével — 
ezért a vízkutató és fúró expedícióknak önálló 
kutatásra kellett berendezkedniök. A területen, 
amelyre a vízfúrást kérték először, az AMNB 
VESz módszerrel dolgozó geofizikus csoport 
végzett méréseket ( ABVWX =  800 m).

A geoelektromos mérések eredményei dön
tötték el, hogy a területen van-e viztároló szer
kezet. Kedvező víztároló szerkezetindikáció 
esetén az optimális helyre telepítették a fúrást. 
A fúráspont és környezetének részletes mérése 
alapján megadták a várható fúrásszelvényt, 
megjelölve a víztárolónak minősíthető réteg- 
összleteket és a vízfúrás minimális, valamint 
maximális mélységét. |
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A 2. és 3. ábra a geoelektromos ellenállás 
méréssel történő víztároló szerkezet kutatá
sának tipikus példáját mutatja be.

Az ilyen természetű geofizikai kutatások 
jellemzője, hogy az ország területén egymástól 
50—200 km távolságra, egymástól függetlenül 
történtek. Egy-egy kutatáskor 5—50 km2 terü
leten végezték el a 100—150 m mélységű átné- 
zetes geoelektromos felmérést.

A vízfúrásokat kitűző geoelektromos kuta
tásokat 1958-ig megfelelő szakember hiányában 
csak rendszertelenül alkalmazták. 1958—61-ig 
terjedő időszakban, amikor a Mongol Népköz- 
társaság Kormánya a népi demokratikus álla
mok segítségét (elsősorban magyar segítséget 
kérte), megindult az önálló vízkutató geoelek
tromos csoportok felfejlesztése. 1962-től nap
jainkig elérték, hogy minden vízfúrást geoelek
tromos mérések (vagy részletes vízföldtani tér
képek) alapján telepítenek.

Az önálló vízkutató geoelektromos méré
sek alkalmazásának bevezetése nagyrészt a 
magyar vízkutató expedíció sikereihez fűződik, 
akik elérték, hogy a vízfúrások 90—95%-a ma 
már produktív.

Az ilyen természetű vízkutató geoelektro
mos mérésterületek száma meghaladja a 700-at. 
Területi eloszlása természetesen igen változó. 
Legtöbb kutatás a Központi, Szelengi, Bulgán, 
Középgóbi, Keletgóbi és Hentej tartományok
ban történt.

1961-től a kutatások területi eloszlása 
egyenletesebb, miután az egyes kutatócsopor
tokat (jelenleg 7—8 működik) az ország súly
ponti területeire helyezték ki állandó jelleg
gel.

A geoelektromos kutatómódszerek alkal
mazásánál meg kell még említeni az olajkutatá
sok megindulása óta történő karottázs vizsgá
latokat, melyeket 1957-ig szórványosan jelen
leg becslés szerint 60%-ban alkalmaznak a víz
fúrásokban is.

Szeizmikus mérések.
A komplex földtani-geofizikai módszerek

kel meginduló kőolajkutatáshoz 1950-től alkal
mazták a szeizmikus reflexiós-refrakciós mé
réseket. E kutatások zömmel a Kelet Góbi és 
Csojbolszán tartományok területén történtek. 
A Hentej tartomány depressziós övében csak 
elenyésző százalékban végeztek méréseket.
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I-II. GÉOELEKTROMOS RETESSZEL VÉNY ONDORSIRET „BERHEtN HUNDIJ1 TERÜLETÉRŐL
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3. ábra. I— II. Geoelektromos rétegszelvény, Örtdörsiret „Berhein Hundij” területéről. (A bekarikázott számok
a látszólagos fajlagos ellenállás értékeit jelölik Q m- ben).

Az üledékes rétegsor felbontására, vala
mint az alaphegység domborzati viszonyainak 
tisztázására irányuló szeizmikus mérések csak 
részben váltották be a hozzájuk fűzött remé
nyeket. Az észlelési anyag a mély depressziók 
területén igen jó, az emeltebb alaphegység zó
nákban rossz,, vagy egészen hiányzik.

A gyakori szeizmikus néma zónák miatt 
struktúrtérképet csak egyes szétszórt terüle
teken lehetett megszerkeszteni. Ezeken a te
rületeken viszont a struktúrtérkép jól egyezett 
a fúrásokkal feltárt kréta korú olajtároló ré
tegek térbeli helyzetével, és a fedőhegység

ben előforduló rétegkiékelődéseket is kimutat
ták. [

A fázis korrelációs refrakciós módszer al
kalmazására a töréses zónákban került sor, 
ahol 7,5 km-es robbantópont távolsággal lövés 
ellenlövés és a folyamatos menetidőgörbe (ál
landó rp. távolságú korrelációs rendszer) eljá
rást alkalmaztak. A mérésekkel sikerült kimu
tatni a töréses zónákat és ezzel igazolták a 
kristályos alaphegység rögös szerkezetére vo
natkozó korábbi feltételezéseket.

A szeizmikus kutatásokat mintegy 10 000 
km2 területen 1950—1960 között végezték.
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■Ulan Bátor Vízügyi Igazgatóság.
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beli tájékoztatása.
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A Fenyőfő 4368. sz. fúróponton végzett 
gyémántkoronafúrási kísérlet

írták: Merendiák Károly, Sinóros Szabó Lóránd

A Van Moppes and Sons Diamond Tools 
LTD nevű angol cég térítés mentesen 
a hazai földtani viszonyok figyelembevé
telével az F 62 típusú kettősfalú magcsövekhez 
alkalmazható 2 db 86/54 méretű impregnált 
típusú gyémántkoronát gyártott le az Országos 
Földtani Kutató és Fúró Vállalat részére.

A gyártó cég számos információt kért egy
részt a várható kőzetviszonyokra, másrészt 
egyéb úm. hidraulikai, béléscsövezési stb. adott
ságokra vonatkozólag abból a célból, hogy e ko
rona típuson belül számunkra a legmegfele
lőbbet gyárthassa le.

A koronák magyarországi üzemi kísérletei
hez az angol cég A. E. Smith szakértőjét küld
te ki, aki a szakmai információk adásán kívül 
a kísérlet lefolytatását 1965. június 1—4-ig üze
mi szinten is irányította.

A kísérlet lefolytatása

Előzetes tanulmányozás alapján a Fenyő
fő 4368. sz. fúrást jelöltük ki a kísérlet helyéül, 
ahol a CMZ 178. sz. Zif 650-es magfúróberende
zés dolgozott. Előzetes földtani vélemény sze
rint ezen a fúróponton 5—8 m-től kezdődően 
mintegy 120 m mélységig nagy mértékben re
pedezett radiolarit volt várható. Ez a kőzetfaj
ta megfelelt a gyártó cég részére előzetesen 
megadott kőzetviszonyoknak.

A fúrás a beindítás után agyagot, mészkő- 
törmelékes agyagot, majd pedig 26 m-ig telje
sen magképtelen mészkő-törmeléket harántolt. 
A 26 m-bői egy egészen rövid összefüggő ma
got kaptunk. Ez arra utalt, hogy elértük a szál- 
banálló radiolaritot. Ezután a lyukat a már le
helyezett 0  191-es iránycsőben 0  102-es bé
léscsőnek a talprahelyezésével és saru zárás
sal a gyémántkoronafúrási kísérletre elő
készítettük.

A kísérlethez rendelkezésre álló gyémánt- 
koronák az alkalmazott mátrix tekintetében 
különböztek egymástól, de a fajlagos gyémánt- 
kcncentráció, az aktív gyémántfelület, a geome
triai méretek és a gyémánt minősége szempont
jából a két korona azonos volt. A továbbiakban 
a puhább matrixú koronát I. sz., a keményeb
bet II. sz.-al jelöljük. I

A kiküldött szakértő, az utolsó fúrómag 
alapján először az I-es sz. koronát építtette be. 
A fúrásnál 500 kg fúróterhelést, percenként

40-es fordulatot és 60 literíperc iszapmennyisé
get alkalmaztunk.

A rezsimtényezőket 0,1 m lefúrása után 
lassan növelve', az alábbi értékekre állítottuk 
be: fúróterhelés 1000 kg; fordulat: 120/p; iszap- 
mennyiség: 60 1/p. Az előfúrás folyamán a fú
rósebességben a kontans paraméterek alkalma
zása mellett szakaszosan igen lényeges — né
hol nagyságrendi — különbségek mutatkoztak 
jelezve, hogy a fúrt kőzet közelítőleg sem azo
nos.

Az I. sz. fúrókoronával fúrt első fúrásme
net során a rezsimtényezőket — az öblítés 
mennyiségének kivételével — mindig a pilla
natnyilag feltételezett kőzetviszonyok szerint 
igyekezett beállítani a szakértő. Később azon
ban látva a rétegsor nagymérvű változékonysá
gát, azon értéken tartotta, melyre 0,1 m lefúrá
sa után beálltunk.

2,4 folyóméter lefúrása után a szerszámot 
kiépítve a szakértő úgy nyilatkozott, hogy a 
mátrix anyaga az adott kőzetviszonyokhoz ké
pest lágy, ezért a második fúrásmenetre a II. 
sz. koronát építette be.

A kiépítés után a magcsőben mindössze 5 
cm mag volt, a lyukban visszahullott magot 
nem találtunk.

Másnap a fúrás megkezdése előtti öblítés 
a nyitott lyukszakasz falát megbontotta és 
nagy mennyiségű mészkő törmelék került a 
felszínre. A törmelékkihordás egyre fokozódott, 
s így szükségesnek látszott a kísérlet biztonsá
ga érdekében a 102-es csövet talpra vinni. Jú
nius 3-án a II. sz. (kemény mátrix) korona ke
rült beépítésre. Kezdetben a szakértő ugyan
azon csökkentett rezsimtényezőket alkalmazta, 
mint az I. sz. koronánál. Később — mintegy 0,8 
m lefúrása után — amikor arra lehetett követ
keztetni, hogy a kőzetben már nincsenek a fel
sőbb szakaszra annyira jellemző lényeges fúr- 
hatósági különbségek, a szakértő kívánságának 
megfelelően a fúróterhelés értékét 1500 kg-ra, 
a fordulatot pedig 160 f/p-re állítottuk be. 
Ekkor egyik pillanatról a másikra — amint 
előre várható is volt — teljes iszapveszteség 
jelentkezett. A fúrást teljes öblítésvesztéssel 
tiszta vízzel öblítve tovább folytattuk ügyelve 
arra, hogy az öblítőfcözeg talpra juttatásában 
kimaradás ne legyen.

A 2. sz. fúrásmenetben a mecha
nikai fúrósebesség átlaga a mészkőben
1,5 m/óra volt.
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A fúrást a továbbiakban a II. sz. koroná
val végeztük. A magkihozatal a mélység növe
kedésével fokozatosan nőtt szoros összefüggés
ben a mélység felé fokozatosan tömörebbé váló 
kőzettel. I

■ A tapasztalatok összegezése

1. Az I. sz. 2,4 m-t fúrt gyémántkorona 
nem a konstrukciójának megfelelő kőzetviszo
nyok között került alkalmazásra. A korona sar
kain egy radius kialakulása volt megfigyelhető, 
melynek nagysága nehezen mérhető. A korona 
ajkának középvonalán mért hosszirányú kopás, 
mátrix vastagság csökkenés nem jelentkezett a 
felület érdes, polirozódás nem volt észlelhető, 
újra élezés nem szükséges.

Ugyanez mondható el a II. sz. koronáról 
is, de itt a radiusképződés sokkal kisebb. Hossz
irányú kopás nem volt, a szilárd, keményebb 
mátrix ellenére polirozódás itt sem jelentkezett.

A koronák fúratméretén kopás nem volt 
mérhető. A II. sz. koronánál külső átmérő ko
pás 0,3 mm volt. Ennek acélteste is meg
sérült a paláston. A szakértő megítélése szerint 
ez a beszorult kemény kőzetdarabok okozta 
roncsoló hatásnak tulajdonítható.

2. Az átlagos fúrósebesség értéke 0,33 m/ó, 
ez az érték nagyon alacsony, ez minimumnak 
tekinthető, annál is inkább, mert szakaszosan
1,5 m/ó mechanikai sebességet is mértünk.

A. E. Smith-től kapott adatok szerint e 
koronatípusok fajlagos (a korona effektív fúró 
felületének 1 cm2-re vonatkoztatott) optimális 
fúróterhelése 110— 220 kg/cm2 határok közé 
esik. Ezt a mindenkori kőzetviszonyoktól füg
gően lehet a két határ közé beállítani. Esetünk
ben az alsó határra történő beállítás 2,5 tonna 
fúróterhelést kívánt volna meg. Minthogy az 
alkalmazott terhelés felső határa 1,5 tonna 
volt, a fajlagos maximális terhelés értéke 64 
kg/cm2-nek adódott, ez pedig messze alatta ma
rad a szakértő szerinti optimum alsó határá
nak.

3. A magkihozatal átlaga a gyémántkoro
nákkal fúrt szakaszra vonatkoztatva 50%. 
Ez a szám ugyancsak alacsony. A rétegsor ala
kulását figyelembevéve, a magkihozatal foko
zatosan nőtt, és az utolsó fúrásmenetben elérte 
a 100%-ot.

4. A munkát az adott 2 db gyémántkoro
nával folytatni fogjuk, elsősorban olyan repe
dezett, ikovás abrazív összletekben, melyekre 
vonatkozólag még nem rendelkezünk hazai ta
pasztalattal.

5. A kísérletet egyelőre csak mint tapasz
talatot értékelhetjük pozitívan.

6. A közvetlen eszmecsere során számos 
olyan információ birtokába jutottunk, me
lyekre sem a szakirodalom, sem pedig a kataló
gusok nem adnak kellő felvilágosítást.

Szemle

Az Akadémiai Föld és Bányászati Osztály
alakulásáról

Irta: Dr. h. c. Vadász Elemér akadémikus

Közismert tény, hogy a tudományok nagy
méretű hirtelen fejlődése új tudományágak 
alakulására vezetett, ami viszont a tudományok 
rendszerének, egymáshoz való viszonyának meg
állapításában változásokat hozott. A szocializ
mus forradalmi társadalom-alakulásában a tu
dományok szerepének, fontosságának, nélkülöz
hetetlenségének elismerése, a termelés érdeké
ben szervezett irányítást igényel. Nemcsak a 
Szovjetunió és a Népi Demokráciák or

szágaiban, hanem nyugaton is. Egy évtized óta 
hatalmas irodalommá növekedett az idevonat
kozó tudományrendszerezes, szervezés, viták, 
értekezletek, nemzetközi együttműködések 
anyaga. Ezt a fejlődési irányzatot szem előtt 
tartotta és követte a Magyar Tudományos 
Akadémia is, s az újjászervezés óta a régi Aka
démia szervezetének kezdeti kiegészítésével 
(Műszaki Tudományok Osztálya, Mezőgazda- 
sági Tudományok Osztálya) fokozatosan töre-
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kedett a megfelelő tudományágak korszerű 
megszervezésére. Mindig népünk, országunk 
gazdasági érdekeinek figyelembevételével. A 
tudományok termelő erővé minősülésével világ
szerte nagyban előretörtek a fizikai és kémiai 
tudományok, nyugaton nem mindig békés cél
zattal, aminek visszaszorítása a nemzetközi bé
ketörekvés központi kérdése. Magukra találtak 
korszerű fejlődésben a mezőgazdasági és bioló
giai tudományok, az együttműködés hasznos
ságával is. Legtöbb vitára adtak alkalmat az 
alapkutatás és célkutatás értelmezésében, az 
elmélet és gyakorlat egységében, a hatalmas 
méretekben, új iparágakkal, új munkaterüle- 
tekkel szétkülönült műszaki tudományok, ahová 
a földtani tudományok kezdettől fogva hibás 
elgondolással voltak besorolva.

Ez a hátrányos helyzet most új osztály- 
alakulással megoldásra kerül.

Nem volt könnyű feladat az új osztályba 
tartozó tudományagak egyenjogú besorolása. A 
földtani tudományok helyzete, szerepe és ma
terialista jellege, a fizikai, kémiai, biológiai tu
dományok egyértelműsége mellett, egyenérté
kű, sokrétű csoportként az elmélettól-gyakor- 
lati végrehajtásig összetartozó tudományágak 
egységes rendszere, szovjetunióbeli marxista 
vitákon tisztázódott, Nálunk az alakulóban levő 
osztáiy elnevezésében, az odasorolt tudomány
ágak mai oknyomozó fejlettsége szerint kifeje- 
zuob lenne a „t'öídismereti és bányászati Tudo- 
vMnyoK." elnevezés. Ennek ilyen javítását, az 
elnökségi döntés után sem tartjuk lehetetlen
nek. Az országépítéshez szükséges új energia
források, hasznosítható földi anyagok, s azok- 
ooi nyerhető uj termékek előállítása súlypon- 
tiiag kiemelten megszabja az Osztályba sorolt 
valamennyi tudomány elméleti és gyakorlati 
együttesDen történő kutatási feladatait. Ennek 
kiviteli módját, irányelveit, végrehajtását ve
zető szerveink, részleteiben megállapították. Va
lamennyi idesorolt tudományág azonos elvi 
együttműködésében szükségszerűen adódhatnak 
határkérdések, amelyek a szétkülönült új tudo
mányágak között elhatárolásra várnak. Külö
nösen felvetődik ez a földtan és a földrajz té
ren. amelyek társadalmi szerepükben sok azo
nos munkaterületen működnek. A korszerű ter
mészeti földrajzi és gazdaságföldrajzi vonal • a 
földtani megismerés fejlődéstörténeti útján ha
lad. A Föld anyagának földtani megismerése 
sokáig csak a külszíni vagy felszínközeli feltá
rásokon indult, majd a nyersanyag igények fo
kozódásával a Föld belsejébe, tengermedencék 
alá is hatolt. Uj tudományágak fejlődtek, geo
fizika, geokémia, tengerföldtan, új vizsgálati 
módszerekkel és műszerekkel növelik kutatási 
lehetőségeinket és tudományos vizsgálatainkat.

Földtani tevékenységünk a tudományos 
vizsgálatok alapján a kutatási lehetőségekre ad 
irányítást, a kutatás kivitelének mérnökföldta
ni feladatával a termelésre való előkészítésig, 
ahol már az iparba kapcsolódunk. Ezt a folya
matos kapcsolatot fejezi ki a Föld és Bányásza
ti Tudományok Osztályának csoportosítása is. 
Ezt az összefüggő földtani materialista tevé
kenységi tagolódást S c h l e g e l  a közelmúlt
ban megjelent tanulmánya1 nyomán szemlél
tetjük. A földtan tudományos és gyakorlati 
együttes művelésével egy korábbi ismertetés
ben foglalkoztunk.2

Figyelemreméltó, hogy az Osztályba sorolt 
földrajz természeti és gazdaságföldrajzi kuta
tási irányelveiben P é c s i  M.3 hasonló ta
gozódást említ. Ez a párhuzam teszi szükséges
sé a két tudománycsoport egymásbafolyó elha
tárolását, ami területben és főként vizsgálati 
módszerben válik lehetővé. A földrajz a jelen 
tudománya, egyidős az emberi gondolkodás 
kezdetével, a külső természeti hatások fokoza
tos megismerésével és az azokhoz való alkal
mazkodás, azok elleni védekezés ösztönös kény
szerével. Tisztán anthropogén tudomány, amely 
időben csak a történelmi időkre s a történelem
előtti idők tudományos adatainak sokasodásá
val egyre növekvő jelen időtartamra szorítko
zik. A jelen tudománya tehát, s Földünk ter
mészeti állapotát, körülményeit az emberhez 
való társactaiomaiakitás viszonyában vizsgálja, 
a föld anyagának közvetlen vizsgálata nélkül. 
Ez az anyagvizsgálat minden vonatkozásban 
földtani feladat, ami az anyagok keletkezési 
módjának felismerésével jut a kutatási elv 
megállapítására, a Föld múltjában kezdettől- 
maig történő változások törvényszerűségére. A 
földtan tehát tér és idő együttesével dolgozik, 
míg a földrajz főként térbeli helyzeteket, álla
potokat rögzít a korlátolt jelen változásában. A 
határterületek a két tudománycsoport között a 
kulturális fejlődéssel járó természetvédelmi, 
természet átlakítási és iparosodási törekvések
ben mutatkoznak. Ebben a beállításban a föld
rajz természettudomány, természeti és gazda
sági földrajzi együttesében, s az utóbbi a ter
mészeti viszonyok felhasználásával alkalmazott 
természeti földrajzzá válik. Ez lesz az új Föld- 
ismereti és Bányászati Tudományok együtte
sének helyes iránya és útja, a népgazdasági ki
emelt oélkutatások érdekében.

1 S c h l e g e l ,  E .: Diskussiansibetiraig zu einem  A rii
kéi v. M . G u n t a u .  Bér. d. G eo!, Ges, DDR Son- 
derheft 2. Berlin, 1964.

2 A  földtan tudományos m űvelése és a gyakorlati 
földtan. Föld tani Kutatás V . 1962.

3 A  iöldrajztudomáinyok időszerű kérdései. Magyar 
Tudomány 1965, m ájus.
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A Nemzetközi Gravimetriai Bizottság 
1965. évi párizsi ülése

Irta: Dr. Barta György

A föld gravitációs adatait a Parisban szé
kelő Nemzetközi Gravitációs Hivatal (Bureau 
Gravimetrique International) gyűjti, rendszere
zi és dolgozza fel. Ez a hivatal három évenként 
megrendezi a Nemzetközi Geodéziai és Geofi
zikai Unió Geodéziai Asszociációja Gravitációs 
Bizottságának kongresszusát. Egy-egy témakör 
ismertetésére előadókat hívnak meg, akiknek a 
fő előadásához csatlakoznak a tárgykörhöz tar
tozó rövidebb időtartamú előadások. A fő elő
adások általában 30 percig, a csatlakozó előadá
sok pedig 10— 15 percig tartottak. A szeptember 
14— 18-ig tartó üléseken a Föld gravitációs te
rének minden fontosabb mérés- és műszertech
nikai, módszertani és elvi kérdését megtárgyal
ták.

A gravitációs tér abszolút mérésével a 
DDR-ben, Finnországban, Japánban, az Egye
sült Államokban és Franciaországban foglal
koznak. Finnországban igen hosszú bronzszálra 
felfüggesztett matematikai jellegű ingával vé
geznek kísérleteket. A hosszmérés megnövelt 
relatív pontosságával kívánják ui. a ,,g”-mérés 
pontosságát fokozni. Jelenlegi ingájuk egy 8 
méter hosszú szálra felfüggesztett 7 kg súlyú 
acélgolyó. Tapasztalásuk szerint a mérés ideje 
alatt az inga hossza nem változott mérhetően. 
A felfüggesztő szál hosszát 200 méterig kíván
ják növelni és a mérést egy függőleges bánya- 
aknában végzik majd el. A mérésben problémát 
okoz a függőleges bányaaknákban mindig jelen
lévő légáramlatok kiküszöbölése. Valószínűleg 
légáramlást gátló lemezekkel ellátott csőben 
fogják elhelyezni az ingát. Részleteket a ter
vezett mérésről azonban még nem közöltek.

Japánban ejtő-kísérleteket végeznek a gra
vitációs gyorsulás abszolút értékének megha
tározására. Légüres csőben egy hosszléptéket 
ejtenek le és az esés folyamatát pontosan meg
határozott és mért időközökben többször le
fényképezik. Az ejtés előtt a mozgó skálát mű
anyag-szálra függesztik és azt a kísérlet kez
detén elektromos árammal elégetik. A skála ál
tal megtett útat és a fényképezések közötti idő
közöket igen nagy pontossággal mérik. A nyert 
adatokból a ,,g” abszolút értéke kiszámítható.

Ezekkel a mérésekkel mind Finnországban, 
mind Japánban mg'al pontosság elérésére törek
szenek. A többi országban reverzibilis ingákkal 
végeznek kísérleteket, és a beszámolók szerint 
mgal pontosságnál valamivel jobb eredménye
ket érnek el. A legnagyobb pontosságot a pári
zsi Nemzetközi Mértékügyi Hivatalban 6 évig

tartó igen szorgalmas és alapos munkával M. 
Sakuma japán kutató érte el. Az általa szer
kesztett műszer is reverzibilis inga, amelynek 
a hosszát 0,01 mikron, lengésidejét pedig 10-9 
sec pontossággal határozzák meg. Az elérhető 
pontosságot ± 0,13 mgal-ra becsülik. A műszer 
hordozható és a föld különböző pontjain kíván
nak vele méréseket végezni. M. Sakuma előadá
sában röviden a gravitációs évszázados válto
zás kimutatásának lehetőségére is kitért. A 
hosszúság és lengés idő mérésének pontossága, 
természetesen ideális körülményeket tükröz és 
valószínű, hogy a felfekvő felületek horpadásai 
és a külső zavaró hatásokból származó korrek
ciók okozzák a hibák legnagyobb részét.

A második nagy feladat az elsőrendű vi
lághálózat megtervezése, a mérési pontok kö
zötti gravitációs különbségek megmérése és a 
mérési eredmények egységes elvek szerinti fel
dolgozása és közlése volt. Mint ismeretes, há
rom nagy észak-dél irányú kalibrációs vonalat 
mérnek. Eszaknorvégiától a Fokföldig, Alasz
kától Tasmániáig és Grönlandtól a Tűzföldig. 
A mérésekre több gravimétert és relatív ingát 
használnak. A vonalak jó részét már le is mér
ték és több ponton kelet-nyugati irányban egy
mással is összekötötték. Ezzel a munkával kap
csolatban összegyűjtötték és két kötetben ki
adták a föld gravitációs relatív inga-állomásai
nak földrajzi helyét, magasságát, helyszínraj
zát és a mérések eredményeit. A graviméteres 
mérések eredményeit már régebben közölték, a 
kiadvány használatának megkönnyítésére pótló
lag egy katalógust készítettek. Ezeket a gravitá
ciós adatgyűjteményeket átadták minden or
szág delegációvezetőjének.

Részletesen foglalkozott a kongresszus a 
tengeri és légi gravitációs mérésekkel. Több elő
adást tartottak műszer- és méréstechnikai kér
désekről, korrekció és redukció számításokról, 
és az eredmények értékeléséről. A mérések ál
talában az általunk is ismert csillapított és kü
lönböző elektromos és grafikus módszerekkel 
átlagolt kiértékelésen alapszanak. Reprodukál
hatóságuk jó mérési körülmények között tenge
ri méréseknél 2—3, légi méréseknél 3—5 mgal. 
A mérések körülményeit a hajón, illetve repü
lőgépen fellépő zavaró gyorsulások mértékével 
adják meg. Tengeri méréseknél megkülönbözte
tik a kontinentális padokon, a tenger fenekére 
leengedett műszerrel — lényegileg tehát szá
razföldi módszerrel-végzett sekélytengeri mé
réseket, a jóval -kisebb pontosságú valódi mély
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tengeri mérésektől. A redukciós problémáknál 
az Eötvös-effektus révén magyar vonatkozások
kal is találkoztunk és nagy geofizikusunk neve 
a gradiensmérések területén is ismételten fel
merült.

Tengeri mérésekkel az Északi-tenger, a Föld
közi-tenger nyugati medencéje és az Adria tel
jesen fel van mérve. A Földközi-tenger keleti 
medencéjében a mérés jelenleg még folyik, de 
már befejezéshez közeledik. Az óceánokon ke
resztül számos szelvényt fektettek, természete
sen ezt a mérési munkát is tovább folytatják.

A kongresszus tárgyalásai során nagy sze
repe volt a Nemzetközi Asztronómiai Unió azon 
elhatározásának, hogy a mesterséges holdak 
mérései alapján a csillagászati állandóknak új 
rendszerét fogadja el. A rendszer többek között 
új adatot állapít meg a Föld egyenlítői sugará
ra, a föld dinamikai alaktényezőjére (J2) és a 
föld lapultságára.

Habár az Asztronómiai Unió hangsúlyozza, 
hogy az új konstansokat nem szükséges felhasz
nálni a geodéziában, mégis foglalkozni kell az
zal a problémával, hogy mi okozhatja a rend
szeres, elég jelentős eltéréseket a mesterséges 
holdak pályaszámításából és a Föld felszínén 
mórt geodéziai és gravitációs adatokból nyert 
földalakok között. A különbség annyira rendsze
res, hogy az eltérés nem írható a mérési pon
tosság rovására és nem hanyagolható el. A fo
lyékonynak feltételezett hidrosztatikus egyen
súlyban lévő Föld lapultsága ui. nagyobb len
ne, mint amekkora lapultságot a mesterséges 
holdak méréseiből kapunk. Ebből az követke
zik, hogy Földünk teste vagy nem tekinthető 
teljesen folyadéknak és benne jelentős feszült
ségek halmozódhatnak fel, vagy a belsejében 
olyan folyamatok játszódnak le, amelyek az el
térést a hidrosztatikai egyensúlyi állapottól fo
lyamatosan fenntartják. Mindkét lehetőség a 
Föld fizikájának és szerkezeti felépítésének lé
nyeges problémáit tükrözi. Ezért a Gravitációs 
Bizottság második számú határozatában a kér
dés tanulmányozására külön munkabizottságot 
küldött ki. A szekuláris változások problémája 
szintén fontos helyet kapott a kongresszus té
makörében. A kérdéssel először az 1962. évi 
ülésén foglalkoztak és azóta az érdeklődés a 
probléma iránt lényegesen megnőtt. A szerző 
által tartott, a kérdés újabb fejlődését vázoló 
és a legújabb mérési eredményeket ismertető 
bevezető előadáshoz többen hozzászóltak. A. 
Vogel szeizmológus vetített képekkel kísért rö
vid előadásában megerősítette a Föld inhomo- 
genítására vonatkozó elgondolásokat. J. Bou- 
langer professzor mérései a Szovjetunió terü
letén az utolsó 10 évben a mérési pontosság ha
tárain belül (0,2— 0,3 mgal) nem mutattak év
százados változást, de a méréseket egymástól 
800 km-re fekvő azonos gravitációjú repülőte

rek felhasználásával nagyobb pontossággal foly
tatják.

A hivatalos előadás előtt és utána is igen 
részletes megbeszélésekre került sor erről a té
máról a kongresszus tagjaival. Az elfogadott 
határozatok két pontja is foglalkozik az évszá
zados változás kérdésével. A 3. sz. határozat 
szerint a. Bizottság felismerve a gravitációs 
évszázados változás méretmeghatározásának 
fontosságát, javasolja a Nemzetközi Geodéziai 
Asszociációnak, hogy alakítson egy speciális 
tudományos bizottságot a kérdés elméleti és 
gyakorlati vonatkozásainak megvizsgálásra. A 
speciális bizottságnak szoros együttműködésben 
kell dolgoznia a Nemzetközi Árapály Bizottság
gal.

4. sz. határozatában a Bizottság javasolja 
az Unió-nak, hogy a Felsőköpeny Bizottsággal 
együttműködve az Unió legközelebbi általános 
ülésén rendezzen szimpóziumot. A szimpózium 
tárgya a geodéziai és gravitációs (különös te
kintettel a gravitáció évszázados változására) 
megfigyelések felhasználási lehetősége a Föld 
felsőköpenyének vizsgálatára.

Egyéb érdekes előadásokban E. Tengström 
a gravitációs anomáliák geodéziai alkalmazásá
val, L. Costantinescu a gravitáció vertikális 
gradiensének elméleti és méréstechnikai prob
lémáival, K. Reicheneder pedig a gravitációs 
tér inhomogenitásának az abszolút ingaméré
sekre gyakorolt hatásával foglalkozott.

Az előadások, nemzeti jelentések, térké
pek, adatgyűjtemények és az azokban összeál
lított bibliográfia igen nagy anyagot képvisel. 
A kongresszus vitáinak és tárgyalásainak ered
ményeit legjobban az elfogadott határozatok 
tükrözik. A már említett 2., 3. és 4. határozat 
mellett az 1. határozatban a bizottság méltatja 
a Nemzetközi Gravimetriai Hivatal adatgyűjtő 
munkáját és ajánlja a Hivatal személyi és anya
gi megerősítését. Az 5. határozatban a gravitá
ciós kalibrációs vonalak méréstechnikai kivite
lére tesz javaslatot, A 6. és 7. határozatban a 
bizottság hivatkozva az elsőrendű világhálózat 
fontosságára kéri a gravitációs adatok egységes 
redukcióját és közlését. A 8. és 9. határozatban 
a bizottság kéri azokat a szervezeteket, ame
lyek képesek mély- illetve sekélytengeri mé
résekre, hogy erőfeszítéseiket ebben az irány
ban folytassák. A 10. határozatban a bizottság 
a nyugat-alpi területet, mint etalon mintate
rületet ajánlja minden munkacsoport számára. 
A l l .  határozatban a bizottság egy Délamerikán 
kelet-nyugati irányban áthaladó gravitációs 
szelvény létesítését javasolja.

A határozatok megszabják a gravitációs 
munkák irányát a következő 3 éves időszakra 
és remélhető, hogy a feladatok megoldásával 
közelebb jutunk Földünk tulajdonságainak, fo
lyamatainak és felépítésének megismeréséhez.
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Az 1965. évi bázakerettyei 
Nemzetközi Fúrástechnikai Konferencia

írta: Dr. AUiquander Ödön

1965. szeptember 30. és október 2. között 
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület Olajbányászati Szakosztálya Báza- 
kerettyén Nemzetközi Fúrástechnikai Konfe
renciát tartott a „Nagymélységű fúrások tech
nológiája” tárgykörrel.

A konferencián Bese Vilmosnak, az OKOT 
vezérigazgatójának megnyitó, üdvözlő szavai 
után 14 referátum hangzott el. A magyar, orosz, 
német és francia nyelven elhangzott referátu
mokat újszerű módon tolmácsolták, amennyi
ben a teljes referátum szövegét az előadással 
egyidejűleg két további nyelven nagyméretű 
vászonra vetítették, míg egy harmadik vetítő- 
vásznon az előadások ábrái jelentek meg. Az 
előadások nagy része élénk vitát keltett.

A számunkra érdekesebb referátumok rö
vid tartalma a következő volt:

AUiquander, ö . (Magyarország) bevezető 
előadásában ismertette a mély- és nagymély
ségű fúrások problémáit külföldön és Magyar- 
országon. A magyarországi mély- és nagymély
ségű fúrások problémájaként a kis hőmérsék
leti lépcsőt, valamint a nagy nyomású gáz és 
sósvíztartó rétegek öblítési és cementezési ne
hézségeit jelölte meg, majd vázolta a magyar- 
országi nagymélységű fúrási technológia kiala
kításának lehetőségeit.

Crespo, M. M., Carval, M. (Franciaország) 
előadása a lacqi gázmező körzetében lemélyített 
európai mélységrekordot jelentő 6160 m-es 
fúrást ismertette.

Gilicz, B., Patsch, F. (Magyarország) „Nagy
mélységű fúrások nagyszelvényű szakaszainak 
öblítési problémái” címmel tartott előadást. A 
nagymélységű fúrások során előtérbe került a 
a viszonylag nagyátmérőjű, 12 1/4” és 17 1/2”- 
es fúrólyukszakaszok lyuktalptisztítási problé
mája, hiszen a magyarországi fúrásokban a 
12 l/4” -es fúrólyukak hossza az elmúlt 3 év
ben megkétszereződött. Az előadás hangsúlyoz
ta, hogy a nagy átmérőjű fúrólyukakban ideá
lis 6” XH méretű fúrócső alkalmazása esetén 
nem a szivattyúzás energia kihasználásának 
legkedvezőbb arányára, hanem még a hidraulikus 
hatásfok rovására is a nagyobb öblítőiszap 
mennyiségekre kell törekedni.

Szeid-Rza, M. G. Ogli. (Szovjetunió) elő- 
előadása a fúrószerszám be- és kiépítésekor a 
fúrólyukban gerjedő hidrodinamikai nyomás- 
hullámok értékének új meghatározásai módsze
rét ismertette. Ez a módszer abból indul ki, 
hogy az öblítéskor és az öblítés fenntartása 
melletti beépítéskor (kiépítéskor) kapott nyo
máskülönbség jellemző a hidrodinamikai nyo
máshullám nagyságára feltéve, hogy a cső mö
götti gyűrűstérben szerkezeti viszkozitású öb
lítőfolyadék áramlásáról van szó.

Spcrker, H. (Ausztria) Mély és nagymélysé
gű fúrások lemélyítésére alkalmas fúróberen
dezések kialakításának kritikai elemzése. A 
4000 m-nél mélyebb fúrásra alkalmas fúróbe
rendezések jellemzői. A fúróberendezések elren
dezésének (magas aláépítmény, soros iszaptar
tály elrendezés, 350 at nyomású nyomóvezeték 
rendszer) kritikai elemzése. A fúróárbóc szab
ványok összeegyeztetése az „A ” alakú árboc 
konstrukciójával. A nagymélységű fúrások fú
rószár kezelésének és ékelésének problémái.

Grodde., K. H. (Német Szövetségi Köztársa
ság) előadása a kálisótömzsök átfúrásával kap
csolatos problémákról szólt. A zechstein kálisó
tömzsök kalcium és magnézium kloridjai, va
lamint a triász és a zechstein nagykonoentráció- 
jú lúgjai fúrástechnikai nehézséget okoznak. 
Vízközegű öblítőiszapok a földkáli fémek klo- 
ridjainak szennyező hatását csak akkor bírják 
el, ha védőkolloidként keményítőt, vagy kar- 
boxymethylhidroxyethyloellulozét (CMHEC) 
mint védőkolloidnak adagolnak. A keményítő 
azonban nem hőálló, a CMHEC pedig drága. 
A kálisótömzsök könnyű, oldhatósága viszont 
még telített-sósvízközegű öblítés használata 
esetén is nehézséget okoz. A cementtelj 
ugyancsak érzékeny az alkáliföldfémek klorid- 
jainak szennyezésére, ezért megfelelő adaléko
lása szükséges.

Jesch, A., Komornoki, L. (Magyarország) elő
adása a nagymélységű fúrólyukak béiéscsőra- 
katainak cementezését tárgyalta. A sikeres ce- 
mentezés itt a hőmérsékleti viszonyok pontos 
ismeretét feltételezi. Különféle öblítési 
viszonyok, öblítőiszap paraméterek mel
lett elvégzett dinamikus hőmérséklet mé
rések kell tisztázzák azt a nyomás-, 
illetőeg hőmérséklet lépcsőt, amelynek 
alapján lehetséges a felhasználandó cement
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előzetes vizsgálata. A nyomásegyensúly fenn
tartása a sikeres eementezés másik alapfeltéte
le, ennek érdekében a különféle kötésidejű ce
mentek fajsúly és teológiai viszonyai is ponto
san beállíthatók.

A fentiek mellett Steiner—Cevc—Man
che a jugoszláviai drávamenti Misekké — Gu- 
mulczinsky nagymélységű lengyelországi, Kaul- 
bars — Eichorn nagymélységű NDK-beli, Sla- 
nina — Smolik nagymélységű csehszlovákiai, 
Tyimofejev — Stamburg — Kuznyecov alumí
niumcsöves, Rajgorodszkij gépesített beépítésű 
szovjetunióbeli, míg Hansen nagymélységű 
NSZK-beli fúrások tapasztalatait ismertette.

A konferencia 16 országból érkezett 100 
külföldi és 250 belföldi résztvevője október 1-én 
zéseit gazolintelepét és a B—I. jelő nagymély- 
délután a bázakerettyei üzem termelőberende- 
ségű fúrást tekintette meg.

A konferencia kül- és belföldi résztvevői
nek szinte egybehangzó véleménye szerint he
lyes elgondolás volt a konferencia szűkebben 
meghatározott tárgyköre, olyannyira, hogy fel
merült az évenként, kétévenként hasonló nem
zetközi „célkonferenciák” rendszeres megrende
zésének gondolata. Az elgondolások szerint 
1966, évben az Institut Naftovi és a krakkói 
Bányász Egyetem Kőolaj tanszéke Krakkóban 
rendezi a következő konferenciát.

Irodalmi ismertetés

Sz. S. Szejfullin ésN. N. Nuralin: a dzsez- 
kazgáni lelőhely képződésének földtani-szerke
zeti körülményei
,, Nauka’ ’ Alma-Ata, 1964.

A középkazahsztáni paleozóos tönkhegység 
területén elhelyezkedő dzsezkazgáni lelőhely a 
világ egyik legnagyobb rézlelőhelye, jelentős 
ólom-, cink- és ezüst-ércesedéstsel. A 650—680 
m vastagságú középső-felső karbon korú érces 
összlet félsivatagos éghajlat mellett felgyülem
lett arkózás vörös és szürke homokos-agyagos 
üledékekből áll. Az ércesedés genetikai típusát 
illetően a klasszikus ún. „vitatott eredetű szul- 
fidos lelőhelyek”-'hez (F. I. Volfszon) tartozik 
(akárcsak a mecseki uránérclelőhely hazánk
ban). A földtani irodalomban igen nagyszámú 
munka jelent meg e lelőhelyek geneziséről és 
kutatásuk irányelveiről, azonban alig akad 
olyan, amely az ércesedés részletes lokalizációs 
viszonyait ismertetné egy-egy konkrét lelőhe
lyen. Ezek között kiemelkedő helyet foglal el 
ez a munka, amelynek értékét igen megnöveli, 
hogy a szerzők egyike — Sz. S. Szejfullin — 25 
éves termelőmunkája során szerzett tapasztala
tait vetette papírra; a másik szerző — N. N. 
Nuralin — ötéves kutatómunkája eredményeit 
ismerteti. A munka tudományos irányítását K.
I. Szatpájev akadémikus végezte.

A mű elej én rövid'ismertetést találunk a 
környék földtani felépítéséről és a lelőhely 
szerkezeti helyzetéről, valamint az ércesedett 
kőzetek biológiai jellegeiről és az ércesedésről.

A továbbiakban a lelőhely gyűrt szerkeze
tét és annak az ércesedésre gyakorolt hatását 
ismerteti Sz. S. Szejfullin. Az alapvető módszer

— a hat legfontosabb érces szint fúrások alap
ján szerkesztett rétegvonalas térképének össze
vetése a megfelelő szintek lineáris fém- 
vagyonánaik eloszlását ábrázoló térképek
kel. Ennek alapján megállapítható, hogy 
a gyűrt szerkezetek morfológiája tér
ben változik és ezzel együtt válto
zik az ércesedés térbeli helyzete is: a felsőbb 
szintekben az éroesedés egyre világosabban 
függ a redők lefutásától és a koffer-antikliná- 
lisok tengely zónájához kötődik. Egyik érdekes
sége az érctelepek elhelyezkedésének, hogy 
azok minden rétegszintben a rétegdőléstől füg
getlenül kb. egy és ugyanazon tengerszint fe
letti magasságban találhatók, úgyhogy térké
pen kulisszaszerben váltják egymást.

Ezután N. N. Nuralin írja le az ércesedés és 
a töréses tektonika kapcsolatára vonatkozó 
vizsgálatainak eredményeit. Az alapvető vizs
gálati módszer az érces rétegvastagságra vonat
koztatott kőzetrés-sűrűségi térképek egybeveté
se a lineáris fémvagyon eloszlási térképekkel. 
A dokumentációt a fejtési üregben végezték és 
rendszeres mintázással kísérték. Ezenkívül min
den egyes területre nagyszámú kőzetrés-mérés 
alapján megszerkesztették az eloszlási diagram
mokat, a jelentősebb kőzetréseket és minden 
vetőt szintes földtani térképeken ábrázoltak. 
Nagyszámú közölt fejtésdokumentáció teszi vi
lágosabbá a töréses tektonika és az éroesedés 
amúgy is egyértelmű kapcsolatát. A töréses 
tektonika iránt érdeklődők a különböző korú 
és különböző körülmények között keletkezett 
kőzetrések és vetők vizsgálati módszereire vo
natkozóan gazdag anyagot találhatnak. A telér- 
kitöltések és a hintett ércesedés nyomelem
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vizsgálata alapján szerző igyekszik cáfolni azt 
az. elképzelést, mely szerint az érctelérek ere

detileg szórt anyag mobilizálódása révén jöt
tek létre.

Szerzők a zónásság különböző formáit vizs
gálva arra a következtetésre jutnak, hogy ezek 
nem keletkezhettek az üledékképződés közben. 
Az érces kőzetek szürke színét epigenetikusnak 
tartják, akárcsak a szalagos-réteges szöveteket. 
Végezetül összefoglalják a lelőhely képződéséről 
alkotott elképzeléseket, melyek között, mint az 
ilyen ércesedés esetén általában, megtalálható 
a hidrotermálistól az infiltrációs és üledékes- 
áthalmozódott származtatáson keresztül a szin- 
genetikusig minden származtatási mód. Vizs
gálataik során szerzők arra a következtetésre 
jutnak, hogy a dzsezkazgáni rézlelőhely hid
rotermális eredetű. A kimutatott érceloszlási 
törvényszerűségek alapján részletesen kidol
gozták azokat a kutatási irányelveket, amelyek 
alapján eddig is már eredményesen dolgoztak.

Bállá Zoltán

A  Szovjetunió Állami Földtani Bizottsága. 
Az urán és kísérő elemei szóródási öveinek 
felhasználása hidrotermális uránlelőhelyek fel
derítésénél és kutatásánál.
(Módszertani útmutató.) „Nedra” , Moszkva, 
1964.

Az uránlelőhelyek kutatása általában ra
diometrikus módszerekkel történik. Ezek ér
zékenysége igen nagy lehet, azonban a kimuta
tott anomáliákról gyakran földtani tényezők fi
gyelembevétele esetén sem derül ki, vajon ipari 
ércesedés okozza-e azokat, vagy nem. Igen nagy 
segítséget nyújthat e téren az urán és kísérő 
elemei szóródási öveinek metallometriai mód
szerekkel történő tanulmányozása. Az utóbbi 
években sok olyan perspektivikus anomáliát 
kutattak meg részletesen, amelyeket elsősorban 
a szóródási övék tanulmányozása alapján vá
lasztottak ki, míg a radiometrikus és földtani 
adatok alapján ez általában nem volt lehetsé
ges. E kutatások eredményeképpen számos rej
tett uránérctestet sikerült feltárni 40— 150 m-es 
mélységekben, egy esetben pedig 270 m mé
lyen. Mindez a geokémiai kutatómódszer haté
konyságát bizonyítja.

A jelen módszertani útmutató tárgyköre a 
következő:

1. Az urán és kísérő elemei eloszlási tör
vényszerűségei a hidrotermális uránlelőhelyek 
kísérő kőzeteiben és az azokat fedő laza 
üledékekben. Ezek a törvényszerűségek képezik 
a geokémiai kutatási módszer alapját.

2. A geokémiai módszer alkalmazási terü
letei: perspektivikus területek kijelölése, a ki
mutatott radiometrikus anomáliák és uránérc
előfordulások értékelése, újabb peremi érc
testek feltárása és a mélyszinti ércesedés le
hetőségeinek megítélése.

3. Az urán és kísérő elemei elsődleges és 
másodlagos szóródási öveinek kimutatása.

A szerzők nagyszámú érctest, lelőhely és 
ércmező kutatási eredményeit sorolják fel. A 
problémákat gazdagon illusztrálják szelvények
kel, térképekkel és diagramokkal, mely utób
biak külön figyelmet érdemelnek, mivel az ösz- 
szefüggések vizsgálati módszerei általános ér
vényűek. A hidrotermális uránércesedés gyak
ran más fémek műrevaló érceivel társul: szá
mos geokémiai módszerrel megvizsgált és pers
pektivikusnak minősített radiometrikus anomá
lia nyomán nem műrevaló uránércesedés mel
lett műrevaló molibdén-, ólom-, cink-, ezüst- és 
más éroesedést tártak fel. Emellett a szóródási 
övék. keletkezésével, a hidrotermális ércesedés 
zónásságával, analitikai módszerekkel, geoké
miai anomáliák szelektálásával stb. kapcsolat
ban sok olyan útmutatást, adatot és következ
tetést találunk a könyvben, amelyek nemcsak 
uránszakemberek számára lehetnek érdekesek.

A mellékletek közt megtalálhatjuk a gya
korlatban legjobban bevált és ezért általáno
san alkalmazott alapdokumentáció:

a mintakísérő-levél,
a metallometriai mintavételi jegyzőkönyv,
a folyami hordalékok mintavételi jegyző

könyve —
felépítését, továbbá az uranometriai és spektro- 
gráfiai laboratórium felszerelésének jegyzékét. 
A jellegzetes urán- és ólom-cink lelőhelyek 
geokémiai kutatásának eredményei nagy segít
séget nyújthatnak az ércelőfordulások ipari ér
tékelésénél.

A munka gazdag irodalomjegyzékkel zárul.

Bállá Zoltán

Nemzetközi Szénkőzettaní Lexikon.
2. kiadás.

Párizs. 1963.

A szénkőzettan az elmúlt 10 év során igen 
nagymértékben fejlődött. Ezen fejlődésnek leg
főbb biztosítéka az 1953-ban megalakult Nem
zetközi Szénkőzettani Bizottság (Comité Inter
national de Pétrographie des Charbons), amely 
programjába már kezdettől fogva felvette egy 
nemzetközi együttműködés alapján kidolgozott 
szénkőzettani lexikon kiadását. így került 1957- 
ben megjelentetésre a lexikon első kiadása. Az 
azóta bekövetkezett további fejlődés újabb ki
adást tett szükségessé. ,
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Az 1963. évi 2. kiadás teljesen átdolgozva 
és kiegészítve 160 fogalmat tárgyal, melyből 
48 az 1957. évi kiadásban még nem szerepelt. 
A régebbi decimális beosztás helyett a fogalmak 
betűrendi sorrendben következnek egymás után.

A lexikon 2 részből áll:

1. az első részben a különböző nomenkla
túrák egyes fogalmai, ill. szakkifejezései egy- 
egy „lapon” (egy vagy több oldalon) kerülnek 
ismertetésre. Az ismertetés a fogalom eredésé- 
vel (szerző, irodalmi hivatkozás) kezdődik, a szi
nonim elnevezések felsorolásával. A fogalom 
definíciója után annak részletes leírása, a kő
szénelegyrészeknél a fizikai—kémiai tulajdon
ságok, előfordulás, valamint a gyakorlati vonat
kozások kerülnek ismertetésre.

A lexikon 109 mikroszkópos képpel (ebből 
13 színes) van illusztrálva.

Az egyes fogalmak ilyen ismertetésén kí
vül tárgyalja a lexikon:

a Stopes-féle (Heerleni) nomenklatúrát,
a Thiessen-féle (Bureau of Mines) nomen

klatúrát,
a Spackman-féle (USA) nomenklatúrát, va

lamint
a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 

Geológiai Intézete által (Moszkva) kidolgozott 
genetikai nomenklatúrát.

Ismertetésre kerülnek a kőszénben leg
gyakrabban előforduló ásványok is.

2. A második rész a kvantitatív szénkőzet
tani elemzési módszerekkel foglalkozik.

A por és darab csiszolatok csiszolására és 
polírozására vonatkozó előírásokon kívül ismer
tetésre kerülnek a felületi, ill. vékonycsiszola- 
tok vizsgálati módszerei (elegyrész- és sávféle
ség elemzés).

A lexikon cserélhető lapokból áll (formá
tum 16x24 cm), azért hogy az időközökben be
következő változások (új fogalmak, helyesbí
tések és változtatások) az adott fogalomnál 
könnyen beilleszthetők legyenek.

A lexikon angol, francia, német és orosz 
nyelven jelent meg.

Az angol, német és francia szövegű lexi
kon kiadója a Centre National de la Recherche 
Scientifique, 15 quai Anatole-France, Paris 7e, 
ára 57.— frank.

Az orosz nyelvű kiadás, amely az angol 
eredetinek hű fordítása, 1965-ben Moszkvában 
jelent meg a „Hayka” kiadónál.

Dr. Soós László

Üledékkőzettan és ásványi nyersanyagok. 
(Litologija i poleznüjé iszkopajemüje.

A fenti címmel 1963. júliusában új szov
jet földtani szaklap jelent meg N. M. Sztrahov 
akadémikus főszerkesztésében. A lap megindí
tásának célja, hogy a megnövekedett informá
ciós adatokat minél gyorsabban közölni lehes
sen.

A  kéthavonta megjelenő folyóirat a Szov
jet Tudományos Akadémia és a Földtani Bi
zottság közös kiadványa, tárgyköre az alábbi:

1. A kőzetek képződéséneik problémája (az 
üledékes kőzetek és nyersanyagok képződése, 
fejlődése, kora és eloszlása a földkéregben).

2. Üledékes kőzetek geokémiája.
3. Üledékes ásványok és üledékes ércek 

genetikája.
4. Jelenkori üledékek.
5. Módszertani problémák.
6. Kísérleti beszámolók.
7. Az üledékkőzettan története.
8. A Szovjetunió és a Szovjetunión kívüli 

országok legfontosabb üledékkőzettani irodal
mának szemléje.

9. A különböző földtani szervezetek tudo
mányos konferenciáinak és előadásainak ismer
tetése.

Az eddig megjelent számok az üledékes ér
cekkel, az üledékes ásványi nyersanyagok geo
kémiájával, ásványtanával és fácies viszonyai
val foglalkoztak. Számunkra legérdekesebbek 
az oligooén üledékes mangánércekről és a bau- 
xitokról szóló cikkek.

A folyóirat rendszeres figyelemmel kísé
rése a magyar geológusok számára is ajánlatos, 
annál is inkább, mert a tudományos világ leg
frissebb eredményeit tartalmazza.

Mérnökgeológiai szótár: A KGST Földtani 
Állandó Bizottság keretében működő mérnök- 
geológiai munkacsoport 1964. évi ülésén adták 
közre az A. Thomas, F. Reuter, G. Bachmann 
(Berlin) szerkesztésében megjelent Mérnökgeo
lógiai Szótárt sokszorosított formában. A Szó
tár valamennyi KGST ország nyelvén megje
lenik, a berlini Zentrales Geologisches Insti- 
tut jelenleg végzi első összeszerkesztését. Ki
adására előreláthatólag 1967-ben kerül sor.

A munka mintegy 2100 fogalmat értelmez, 
törekszik az egyes „terminus technicusok” egy
öntetű és helyes használatára. A Szótár össze
állításánál — az NDK Földtani Intézeteinek 
fent jelzett munkatársai — a KGST Építési 
Állandó Bizottság javaslatait is messzemenően 
figyelembe vették. Céljuk az volt, hogy a két 
egymást segítő szakterület között közös nyel
vet alakítsanak ki.

Dr. Zsilák György László
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Hírek

Bauxitbányáink 1938-ban alig termeltek 
0,5 millió tonnát. Az újabban megkutatott te
rületek termelésbe állítása és a nagyarányú 
gépesítés 1964-ben már több mint 1,5 millió 
tonna termelést eredményezett. Az egy főre eső 
alumínium felhasználása 1963-ban a nyugat
európai országokban 5 kg, Magyarországon pe
dig 5,3 kg volt, ezzel megelőztünk olyan fej
lett ipari országokat, mint pl. Olaszország, 
Ausztria és Belgium. A szocialista országok 
között — ahol az egy főre eső alumínium fel- 
használás fejenként 3,8 kg — Magyarország az 
élvonalban helyezkedik el.

Molnár J.

Észak-Csilében Antofagasta kikötőjétől kb. 
29 km távolságra az ún. J 'co  körzetben több 
nagyobb kiterjedésű tiszta » ignetit és hematit 
anyagú lávafolyás ismeretes. A szilikátos szeny- 
nyeződés jelentéktelen. A gázdús ércolvadék 
megmerevedése vagy laza tufában merevedett 
meg a felszín alatt, vagy pedig a felszínen szi
lárdult meg. Gyakoriak a buborékok és a gáz- 
kifúvások csatornái. Egyéb morfológiai sajá- 
ságok is azonosak a csendesóoeáni bazaltláva- 
folyásokokn megfigyelhetőkkel. Az érc-„folyá- 
sok” környezetében jelenleg is van vulkáni te
vékenység. A képződmény a harmadkornál nem 
idősebb, sőt valószínűleg lényegesen fiatalabb.

Vecsernyés György

Az 1965. évi hazai alapfúrások közül a 
Mátraszentimre 2. sz. fúrás hozott gazdasági 
szempontból is értékes eredményt. Ebben a fú
rásban az andezit-összletben 1.131,6 méterben 
120 cm vastagságban 1.170,4 m-ben 40 cm vas
tagságban és 1.184,4 m-ben 80 cm vastagság
ban jelentkeztek érctellérek a közép-mátrai 
hidrotermális kifejlődésben.

| Bohn P.

A Recsk Vili. számú felderítő fúrás ered
ményessége megalapozta a terület mélyszinti 
színesfém érdesedésének nagyarányú felderítő 
kutatásának megindítását, A fúrás alaphegysé- 
gi szakaszában 916,0— 1080,0 m között több 
szintben változó összetételű és minőségű éroe- 
sedés jelentkezett, gazdasági szempontból is je
lentős pirít, kalkopirit, galenit és szfalerit érc- 
ásvány-paragenezissel.

Bohn P.

Az Országos Ere- és Ásványbányászati Vál
lalat jövőbeni munkájának megalapozásához 
elkészítette a mangán, bentonit és kvarchomok 
kutatásának távlati tervét.. A tervek a terme
lés alatt álló és a reménybeli területeket, vár

ható perspektíváik szerint rangsorolták, és 
1980-ig ötéves tervidőszakokra bontva ütemez
ték a szükséges kutatási tevékenységet. A vég
zett munka célja a kutatás koncentrálása, a 
rendelkezésre álló anyagi eszközök leggazdasá
gosabb kihasználása volt.

. Molnár J.

Az Északkeleti Kárpátok ukrajnai szaka
szának oligocén összletében 1,5 m vastag tufás 
és homokköves rétegekben 10'%-os hematittar- 
talmat mutattak ki.

Molnár J.

A földtani munka akadályaival foglalkozott 
a Pravdában Levocskin geológus. Megítélése 
szerint az a gyakorlat, amely a földtani szervek 
rendelkezési keretét a fúrási összhossz meny- 
nyiségétől teszi függővé, a perspektivítás cél- 
zatos túlbecsülését eredményezi. A cikk java
solja, hogy a kutatási tevékenység elbírálásakor 
fokozottan vegyék figyelembe a kutatás ered
ményességét és csökkentsék a fajlagos fúrás
hosszat.

Pravda, 1964. XI. 18.
Molnár J.

A Tokaji hegységben Felsőregmecen mé
lyült (2, sz.) felderítő fúrás felső-karbon agyag- 
pala és homokkő rétegsorban 89,6—90,0 m-ben 
meta-antracit telepet harántolt. Ezenkívül még 
4 szintben 40—60 cm vastag agyagos graftiré- 
teget tárt fel a fúrás, amely esetleg gazdasági 
.szempontból is számításba jöhet.

Bohn P.

Az ausztráliai Yallourn harmadkori bar
nakőszén külfejtés fedőtakarója 15 m, a telep
vastagság 60 m. Az autochton telepben nagyon 
sok fekvő, ritkább esetben eredeti függőleges 
helyzetben álló fatörzset is találnak.

Molnár J.

A Dunántúli Középhegység területén jelen
tős harmadkori (eocén) barnakőszén készleteket 
tárt fel az 1965. évi felderítő kutatás. A Mór 
1. sz. fúrás 826,3—835,4 m között 5 rétegben 
7,9 m összvastagságú barnakőszenet harántolt 
és ezzel bebizonyosodott az összefüggés a Ba
linka—móri és a Pusztavám— oroszlányi bar
nakőszén területek között. A Mór 2. sz. fúrás
ban 473,8—475,8 m között 2 m vastag bar
nakőszén feltárása a balinkai kőszénmedence 
ÉNY-felé való folytatását és jelentős készlet
növekedést tesz reményteljessé. A Vértes hegy
ség DK-i előterében a Csordakút— mányi me
dence területén a 23. sz. tervponton mélyült
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perspektivikus felderítő fúrás 279,9—327,1 m 
között 5 rétegben 10,20 m összvastagságú bar
nakőszenet harántolt. A 25. sz. fúrás pedig 
425,0—427,4 m között 2,40 m vastag kőszénte
lepet tárt fel. Az Esztergom—Lencsehegy-i 
perspektivikus felderítő barnakőszénkutatás 
eredményeként a lemélyített fúrások közül há
romban a feltárt barnakőszén gazdasági jelen
tőségű. Ezzel sikerült megalapozni a terület 
további kutatását.

Bohn P.

Jugoszláviában Pristinától (Dél-Szerbia) 
nyugatra a második világháború óta mintegy 
4,5 milliárd tonna lignitvagyont tártak fel. A 
lignittelepek vastagsága több 10 m, letakarási 
aránya 0,5— 2,0 m/m, helyenként még ennél is 
kedvezőbb, átlagos fűtőértéke 1800— 1900 kcal/ 
kg, nedvessége 45%, hamutartalma 18%. A lig- 
nitvagyon külfejtéses leművelését 1956-ban 
kezdték meg, az 1964. évi termelés 1 millió ton
na volt. A jelentős szénvagyon leművelésére és 
felhasználására kombinátot létesítettek. A ki
termelt lignit egy része jelenleg már üzemelő 
65 MW-os erőműben kerül felhasználásra. Az 
erőmű kapacitását 1968-ra — a tervek szerint 
— 590 MW-ra emelik fel.

Molnár J.

Bányamentő részleg szervezésére készül fel 
az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat. 
Tervei szerint az e célra alkalmazandó fúró- 
berendezéssel 450 mm-es átmérőjű fúrólyuk 
mélyíthető. A speciális felszereléssel rendelkező 
mentőrészleg előreláthatólag Várpalotán nyer 
elhelyezést.

Molnár J.

Metilinkékkel való egyszerű titrálássái 10 
perc alatt 0,33 térfogat %-nyi pontossággal 
megállapítható az öblítőiszap bentonit tartal
ma.

Molnár J,

A magfúrással mélyült fúrásoknál a szöve
ges és a rajzos dokumentációk kiegészítése cél

jából mindinkább terjed a fúrásokból kikerült 
teljes mintaanyag folyamatos lefényképezése. 
Az érdekesebb rétegmintákról színes felvétele
ket is készítenek.

Molnár J.

A hazai pannoniai lignit-területek közül 
1965-ben a Mátra- és a Bükkalján, a „Visonta 
—D” és a „Kerecsend—Tard”-i területrészen 
folyt perspektivikus felderítő kutatás. A fúrá
sok jelentős része külfejtésre alkalmas haszon
anyagot tárt fel. Különösen jó kifejlődésű az 
Ostoros—Makiár—Nagytálya térségében feltárt 
5 lignittelep jó letakarítási aránnyal 9,5— 14,5 
m összvastagsággal.

Bohn P.

A készletszámítási jelentések öncél ísága 
ellen foglalt állást a csehszlovák Ulzli-ban K. 
Polskoj. Véleménye szerint a sok kilóra nőtt 
jelentések már nem szolgálják a szénbányászat 
érdekeit. A modern külfejtési módszerek kiala
kítása céljából inkább a fedőrétegek műszaki 
vizsgálatával kellene alaposabban foglalkozni.

Ulzli, 1964. július
Molnár J.

Elektronikus távközlőkészüléket próbáltak 
ki egy tengeri fúróberendezésnél. A mért para
métereket (terhelés, fordulatszám, fúrási sebes
ség, szivattyúnyomás) több csatornás készülé
ken keresztül a vállalkozó irodájában elhelye
zett vevőkészülék veszi és regisztrálja. Ezzel a 
berendezéssel a többszáz km távolságban mű
ködő berendezés percről-percre ellenőrizhető.

Molnár J.

A MOHOLE terv előkísérletei során Texas
ban vastag bazalttakaró átfúrását kezdték meg, 
miután hasonló kőzetek várhatók a program 
megvalósítása során is. A fúrás célja többek 
közt a különféle speciális gyémántfúrók, oldal- 
falmagmintavevők és geofizikai mérőeszközök 
kipróbálása.

Molnár J.
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