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Mélyfúrás-geofizikai méréseket és értelmezést folytattunk le két különböző geológiai környezetben. Az üledékes területen agyagos 
ill. homokos (löszös) zónákat jelöltünk ki, és kiszámítottuk a porozitást, valamint a permeabilitást. A gránitos területen nyitott és zárt 
repedéseket különítettünk el.

1. Bevezetés

A kutatás kulcsfeladata a környezet vízvezetési viszo
nyainak felderítése volt kijelölt földtani objektumoknál. A 
kutatás kétféle, potenciálisan vízzáró rétegeket is tartalma
zó összlettípust érintett; az üledékes, impermeábilis agya
gokat tartalm azó litofáciest, valamint az üde, bontatlan 
mélységszakaszain effektív pórusteret nem tartalm azó 
Mórágyi Gránitot. A kutatás során lemélyített fúrásokban 
komplex karotázsvizsgálatok készültek, az ezek eredmé
nyeinek kiértékeléséből levonható következtetések a földta
ni kép pontosítását segítik.

2. Üledékes összletek kutatása

Az üledékes környezetben mélyített fúrásokban a mért 
szelvénykomplexum: természetes potenciál (SP), 10 cm és 
40 cm szondahosszal felvett normál látszólagos fajlagos el
lenállásokból számított valódi ellenállás (RT), mikroellen- 
állás (ML), természetes gamma-aktivitás (GR), neutronpo- 
rozitás (NPOR), gamma-gamma sűrűség (DEN), longitu
dinális hullámterjedési sebesség (VP), teljes akusztikus 
hullámkép (SONIC), mágneses szuszceptibilitás (SUS), 
gerjesztett polarizáció (IP), hőmérséklet (T) és lyukátmérő 
(DH) mérésekből állott. A mért szelvények az 1. és 2. áb
rán láthatók. A mérési anyagnak mind kvantitatív, mind 
kvalitatív kiértékelését elvégeztük.

A porozitás meghatározása, valamint a finomszemcsé
jű és durvaszemcséjű frakciók elkülönítése — amelyek alap
ján azután a permeabilitás, illetve a szivárgási tényező be
csülhető — a kvantitatív kiértékelés fő célja. A kutatás fia
tal üledékes környezetben, pleisztocén, pliocén és felső- 
pannóniai korú, löszös agyag-homok sorozatban folyt, 
amelyben vörös agyagok, fosszilis talajok is előfordulnak.

A kvantitatív kiértékeléshez egy négy összetevőből álló 
modellt választottunk, amelyben a lösz nem szerepelt kü
lön komponensként. A löszt — mésztartalmával együtt — 
finomszemcséjű és durvaszemcséjű üledékek keverékeként 
vettük figyelembe. A kőzetmodell összetevői és azok térfo
gati részarányainak jelölései a következők: VMA — durva 
üledékek (homok, kavics), VCL — finom üledékek (kőzet
liszt, agyag), POR -  porozitás, SW -  víztelítettség.

Az irodalomban számos formula létezik, amelyek segít
ségével a permeabilitás illetve a szivárgási tényező becsül
hető (C oates, G. R., D u m a n o ir , J. L., 1974, T im u r , A., 
1968 stb.). Jelen munkában T imur félempirikus formuláját 
alkalmaztuk. Az eredmények ugyancsak az 1. illetve 2. 
ábrán láthatók. A kvantitatív eredmények mellett azegyes 
mért szelvények alakja, átlagértékei alapján a harántolt 
képződményekre vonatkozó kvalitatív következtetéseket is 
levontunk.

2.1. Az Udvari-2A fúrásban végzett mérések értelmezése

A neutronsűrűség-diagram a 3. ábrán látható. Ezen két 
ponthalmaz különböztethető meg. Az a sűrű hálmaz, 
amelybe a pontok nagy része esik, vízzel telített homokos
agyagos összletek, a kevésbé sűrű halmaz ettől balra felfelé 
pedig a fúrás felső, telítetlen összletének felel meg.

Az Udvari-2A fúrás 27 méterig száraz, 28,6 méterig 
részben vízzel telített, ez alatt a mélység alatt a pórustér víz
zel telített, az átmenet nagyon jól követhető a fajlagos 
ellenállás és a sűrűség görbéken. A 3. ábrán látható a 
sűrűség-neutron diagram, amelyen a pontok két felhője kü
löníthető el: a sűrű pontfelhő, amiben a pontok zöme talál
ható, vízzel telitett homok-agyag sorozatnak felel meg, míg 
a ritkább — ettől balra és fölfelé elhelyezkedő — pontfelhő a 
kutak felső, telítetlen illetve száraz szakaszaira vonatkozik. 
Lefelé haladva a porozitás csökken, az agyagtartalom 
fokozatosan nő 145 méterig. 90 méter és 145 méter között 
egy vastag, homogén, nagy agyagtartalmú zóna található. A 
fosszilis talajt és a vörös agyagokat mint markerszinteket a 
mágneses szuszceptibilitás szelvény maximumai jelzik.

A kvarter alsó határa a szuszceptibilitás szelvény alap
ján 95 méter körül adódik, ami egyben a legalsó vörös a- 
gyag feküje is. Az indukált polarizáció mérés 143,3 méter
ben jelzi a pliocén képződmények alsó határát. Megjegy
zendő, hogy a réteghatár, kevésbé szignifikánsan a termé
szetes gamma szelvényen is felismerhető. A pliocén-kvarter 
határ kijelölésében már nagyobb a bizonytalanság, éppen a 
már említett vörös agyag miatt. Mészkonkréció nyomokat 
jelez a mikroellenállás mérés 65-90 méter között. A fúrás 
145,4-149,4 méter illetve 153-155,5 méter között .harán
tolt homokot a felsőpannóniai összlet tetején; e homokré
tegek egyben a leginkább permeábilis rétegek is. Az akusz



tikus hullámkép felvételekből meghatározott VP longitudi
nális hullámterjedési sebesség a fúrás vízzel telített szaka
szán 72 méterig rohamosan nő, ettől lefelé, 110 méterig 
nagyjából állandó, majd a pliocén összlet aljáig újból nő.

2.2. A Diósberény-IA fúrásban végzett mérések értelmezése

A D iósberény-1A fúrás hasonló képződményeket ha- 
rántolt, mint az Udvari-2A fúrás. A sűrűség-neutron dia
gram a 4. ábrán látható, szerkezete hasonló az előbbihez. 
30 méterig a harántolt-rétegek szárazak, 39 métertől vízzel 
telítettek. 55-70 méter között agyag és homok rétegek vál
togatják egymást, ezek átlagos vastagsága mintegy 2 méter. 
70 és 84 méter között vastag, porózus, permeábilis homok
réteget találunk. Lejjebb, 131 méterig újból homok- és 
agyagrétegek sorozata következik, majd ez alatt egy vastag 
porózus képződmény helyezkedik el, amelynek alsó határa 
145 méternél van. A fosszilis talajt, vörös agyagot igen jól 
jelzik a karotázs mérések (szuszceptibilitás, ellenállás, 
sűrűség). A pannóniai-kvarter határ itt magasabban, 62,5 
méterben található, ezért az összlet konszolidáltabbnak 
mutatkozik az akusztikus hullámkép alapján (4. ábra). A 
hullámkép felvételen egyértelműen agyagos — vagyis ebben 
a rétegsorban a cementáltabb — képződmények jelentkez
nek, a környezetükhöz képest nagyobb amplitúdóval és 
nagyobb sebességgel. A szelvényen látható, hogy ezek egy
ben kis ellenállású képződmények is. A legvastagabb, ho
mogénnek tekinthető agyagréteg vastagsága sem nagyobb 
6 méternél. A kőzetlisztek, homokok rendkívül gyenge 
cementáltságuk miatt potenciális vízvezető közegek. A 
valamivel cementáltabb, erősen porózus lösz akusztikus 
amplitúdója az agyagokénál jóval kisebb, de a homokoké
nál nagyobb. Jellegzetes a cementáltság növekedésével a 
hullámcsomag későbbi beérkezéseinek erősödése: a 
127-142,5 méter közt található homokréteg esetében lefelé 
nőnek az amplitúdók. Különleges helyzetet foglalnak el a 
fosszilis talajok és a vörös agyagok, mert a sebességük na
gyobb ugyan a környezetüknél, de erősebb bennük a rugal
mas hullámok csillapodása. Mészkonkréciókat a 39-50 
méter közötti szakaszon találunk, a dolomit padokat a 
mikroellenállás, esetenként a sűrűség mérés mutatja. 
130,0-130,6 méter között szenes agyagréteg található, ma
gas természetes gamma-aktivitással, kis sűrűséggel és kis 
ellenállással.

3. Gránit, granodiorit kutatása

Az Üveghuta-1 fúrásban a mért szelvénykomplexum a 
következő volt: természetes potenciál (SP), 10 cm és 40 cm 
szondahosszal fölvett normál látszólagos fajlagos ellenállá
sokból számított valódi fajlagos ellenállás (RT), guard late- 
rolog (LL3), természetes gamma-aktivitás (GR), neutron- 
porozitás (NPOR), gamma-gamma sűrűség (DEN), longi
tudinális és transzverzális terjedési sebesség (VP illetve 
VS), teljes akusztikus hullámkép (SONIC), mágneses 
szuszceptibilitás (SUS), gerjesztett polarizáció (IP), hő
mérséklet (T), differenciál hőmérséklet (DT) és lyukát
mérő (DH) mérés. A mért szelvénykomplexum 206 és 240 
méter közötti szakasza az 5. ábrán látható.

Ezen a kutatási területen a fő cél a magmás környezet
ben repedésmentes, impermeábilis kőzettestek keresése. 
Az üde gránitot porozitásmentes, impermeábilis képződ
ménynek tekintjük. így minden hézagteret másodlagosan 
létrejöttnek tekintünk. Geofizikai kiértékelési szempontból

a legfontosabb probléma a valódi repedezett, tektonizált 
zónák és az egyéb úton létrejött inhomogenitások (telérek, 
xenolitok, illetve m ár újra összecementált repedezett zó
nák) elkülönítése.

A mérések értelmezése során a bontott kőzetfajták o- 
kozzák a legtöbb értelmezési nehézséget, mivel elektromo
san vezetők (ellentétben az ép kőzetekkel), a bennük talál
ható OH-gyökök és nagy fajlagos felületükön kötött vizük 
miatt jó neutronlassítók, azaz a pórusvízhez hasonlóan 
viselkednek. Ebből következik, hogy az elektromos ellen
állásból és a neutronszelvényből számított formációténye
ző és porozitás csupán látszólagos értékek.

Az Ü veghuta-1 fúrásban a következő fő kőzettípusok 
különböztethetők meg:
— üde alapkőzet (granodiorit, alárendelten amfibolit): 

ezeket nagy fajlagos ellenállás és sűrűség, alacsony 
neutron porozitás és nagyjából a névleges fúrt átmérő 
jellemzi (például 268-273 méterig);

— telérkőzetek és xenolitok: közös bennük, hogy az alap
kőzettel egy időben alakultak ki, és elektromos ellen
állásuk hasonló az alapkőzethez.
A telérkőzetek lehetnek aplitok, kvarcitok és mikro- 

gránitok. A telérkőzeteket (elválasztásukat az alapkőzettől 
a 6. ábrán láthatjuk), mivel azok a legalacsonyabb olvadás
pontú könnyű földpátokban és kvarcban dús frakciót kép
viselik, alacsony sűrűség és rendkívül kis — esetenként 
negatív — neutronporozitás jellemzi. A színes elegyrészek 
hiánya miatt a mágneses szuszceptibilitás kicsi. Aplit és 
teléres mikrogránit esetében a káliumtartalom miatt magas 
a természetes gamma-aktivitás. Ilyen telérkőzetek talál
hatók például 240-270 méter közötti, illetve a 290-297 
méter közötti szakaszon. Az olvadékból létrejött kvarctelé- 
rek természetes gamma-aktivitása alacsony, de a hidroter- 
más úton keletkezetteké magas is lehet, mivel urándúsulás 
lehetséges. A xenolitok is az alapmátrix inhomogenitását 
jelzik, porozitás nélkül, de többnyire csak a természetes 
gamma-aktivitás nagy értékével különülnek el a környeze
tüktől, ez azonban nem olyan karakteres, hiszen nincs 
olyan egységes genetikájuk, m int a telérkőzeteknek 
(például 306-307 méter között).

A kloritosodás és milonitosodás okozta inhomogenitá
sok a gránit kialakulásánál jóval későbbi tektonizmussal 
kapcsolatosak. Milonitosodás több helyen alakult ki a 
fúrási rétegsorban, helyenként kémiai elváltozás is történt, 
másutt kémiai elváltozástól mentes repedezett, illetve 
breccsás zónákban található. A már cementált vagy félig 
cementált milonitok esetében a másodlagos mineralizáció 
következtében magas a természetes gamma-aktivitás és a 
mágneses szuszceptibilitás, de a cementálatlan helyeken 
alacsony a mágneses szuszceptibilitás, magas a porozitás 
és erős kavernásodás jellemző (310-312 méter). Némileg 
ettől eltérő kategória a gránittest tetején található mállási 
zóna.

Tektonikus eredetű kloritosodás 312-330 méterben fi
gyelhető meg. A mágneses szuszceptibilitás viszonylag 
nagy, mivel az eredeti vastartalom egy része nem oxidok 
formájában van jelen, nem a teljes vastartalommal korre
lál, hanem csak a magnetit, illetve hem atit formájában 
jelenlévő részével. A természetes gamma-aktivitás értéke 
többnyire átlagos vagy alacsony, mivel a kálium egy jó ré
sze az átalakulás során távozik. A kloritosodott zóna több
nyire erősen kavernásodik is. A neutronporozitás magas, 
míg a sűrűség a kavernásodás miatt alacsony (6. ábra).

A fellazult-repedezett zónákat több geofizikai paraméter 
változása is jellemzi: nő a porozitás, csökken a sűrűség és a



fajlagos ellenállás, és ezekkel együtt nagy az akusztikus 
csillapítás, csökken a terjedési sebesség (például 295-310 
méterben). Ez utóbbi döntő jelentőségű a recens tektoni
kai zónák kijelölésénél, mivel a többi geofizikai paraméter 
változása lehet utólagos mineralizáció, ércásványos, hidro
termális kitöltés eredménye is. A repedezettség közvetlen 
indikátora a lyukbőség mérés, a nyitott illetve utólag nem 
cementált tektonikai zónákat kiválóan jelzi (például 
295-310 méterig). A 310-312 méter közötti vetőzóna kiug
róan nagy kavernásodással jár. A differenciál hőmérséklet
görbéken is jól követhető a repedezettség (7. ábra). A 
hőmérsékletméréseket elvégeztük közvetlenül a fúrás be
fejezése után, majd kanalazás (nyomáscsökkentés) előtt és 
után kétszer. Az első görbén váltakozva pozitív és negatív 
anomália-párok találhatók, melyek a földi hőáram útjába 
kerülő, viszonylag rosszabb hővezető képességű kőzetek 
határán jelentkeznek, így a kvarc- és aplitteléreknél. A 
később felvett görbéken a negatív anomáliák egy része el
hal, a jelentéktelen mikrorepedésekkel szemben. Többsé
gük azonban megmarad, és jelzi a fontosabb repedés
rajokat. Ezt igazolja, hogy a 30 hőmérsékleti anomáliából 
29 az elektromos ellenállásgörbe jól kifejezett minimumai
val esik egybe. A jelenség oka, hogy az öblítőiszap hűtő ha

tása miatt a repedések tovább maradnak hidegebbek, mint 
a környező, jobb hővezető tömör kőzetek, ahol a természe
tes geotermikus állapot gyorsabban visszaáll.

4. Eredmények

Az üledékes környezetben alacsony szivárgási ténye
zőjű, vastag agyagrétegeket találtunk. A kiértékelésben el
sősorban a fajlagos ellenállás, a természetes gamma- 
sugárzás-, a neutronporozitás- és az akusztikus hullámkép- 
mérésekre támaszkodtunk. A vörösagyag marker-rétegek 
azonosításában nagy segítség volt a mágneses szuszcep- 
tibilitás-mérés.

A gránitos környezetben mélyült fúrásban több nyitott 
és zárt repedezett zónát találtunk. A gránittömb mechani
kai tulajdonságait az akusztikus hullámkép és a fajlagos 
ellenállás-mérések alapján határoztuk meg. A hidraulikai 
vizsgálatok eredményei nem egyeznek meg a mélyfúrás
geofizikai és magvizsgálati eredményekkel, ami azt mutat
ja, hogy a repedésrendszer zárt, .és nincs kapcsolatban tá
volabbi tektonikus zónákkal.




