
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.
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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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