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4. NAGYVISNYÓ 1. SZ. FÚRÁS
ír ta :  P erlaki E lvira

A fúrás kb. 263 m tszf. magasságban indult.
Holocén után rögtön karbonkori agyagpalába jutott. Célja szerkezet

kutatás és a karbon rétegsor esetleges produktív voltának eldöntése volt. 
A helytelen mintavétel és a kőzet erős töredezettsége, széteső volta m iatt — 
egy-két magot leszámítva végig kalixcsőből vették az anyagot — a pontos 
rétegsort megállapítani nem lehetett. így a mintákon végzett vizsgálatok 
alapján csak kőzettani eredményekhez juthattunk.

ó. ábra. Jelmagyarázat: Holocén: 1. áradm ány. Pleisztocén: 2. lösz, barnaagyag. 
Burdigálai emelet: 3. agyag, homok, homokkő, kavics, 4. alapkavics. Felső-perm: 
ő. sötét kövületes mészkő. Alsó-perm: 6. sötét agyagpala mészkőlencsékkel. Felső- 
perm — alsó-karbon: 7. sötét agyagpala, barnás és zöldes homokkő. — © =  Távlati

kutatófúrás
Fig. 5. Legende: Holocene: 1. alluvion. Pléistocene: 2. loess, argile brune. Burdi- 
galien: 3. argile, sable, grés, gravier, 4. gravier de base. Permien supérieur: 5. 
calcaire fossilifere, foncé. Permien inférieur: 6. schiste argileux foncé á lentilles de 
calcaire. Permien supérieur — Carbonifere inférieur: 7. schiste argileux foncé, grés 

b runátre  et verdatre. — © =  Forage de recherche
Рас. 5. Легенда: Голоцен: 1. аллювий. Плейстоцен: 2. лесс, бурая глина. Бурдигаль- 
ский ярус: 3. глина, песок, песчаник, гравий, 4. базальный гравий. Верхняя пермь: 
5. темный известняк с окаменелостями. Нижняя пермь: 6. темный глинистый сланец 
с линзами известняков. Верхняя пермь—нижний карбон: 7. темный глинистый сланец, 

буроватый и зеленоватый песчаник. — Ф =  перспективное разведочное бурение

Makroszkópi megfigyeléssel az agyagpalának kétféle változata álla
pítható meg. Egyik kifejezetten palás, friss felületen kékesszürke-fekete 
színű, igen finomszemü, kissé csillámos, a palásság síkjában könnyen 
elváló, lágyabb kőzet. A másik fajtán palásság nem figyelhető meg. Tömött, 
kovás (helyenként erősen), egyenetlenül szilánkos törésű, kemény rideg 
kőzet, friss felületen valamivel világosabb színű az előbbinél. Kvarc és 
kalciterek járják át.

A mikroszkópi vizsgálatokhoz kilenc darab vékonycsiszolat készült. 
Ezeknek alapján a következők állapíthatók meg: a kőzetalkotó ásvány
szemek általában középnagyságúak, elkenődött, kolloidális agyagfoltok 
látszanak, gyakran erősen limonitos, irányított struktúra, ez azonban nem 
minden esetben figyelhető meg. Az alapanyagban néha ércszemcsék 
vannak. Fő ásványai: kvarc, néha kis plagioklászlécek (megfigyelhetők
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ritkán táblásán is), muszkovit és egyes esetekben kaiéit. A szemcsék élesen 
határolódnak és üde, friss benyomást keltenek.

A kétfajta kőzet között mikroszkópi vizsgálattal lényeges különbség 
nem adódott, de megfigyelhető, hogy a kovásabb fajta esetében kevesebb 
az agyagos alapanyag, irányított szövet nem látható, a kőzet apróbb 
szemű és kalcitot is tartalmaz.

40 kémiai elemzés készült gyorselemzési módszerrel, ebből a következő' 
eredmények adódtak (minimális és maximális értékek):

a palásabb agyagosabb fajtánál:

S i09 
A120 3 
M g o  
TiOo 
Fe?03 
CaO 
MnO

kovásabb fajtánál:
SiO? .......................... 67,4 -7 0 ,8 3 %
Fe20 3 ........................ 4 ,7 6 -  7,1%
A120 3 ........................ 11 ,39-15 ,17%

A többi alkatrészek esetében különbség nem vehető észre.
Két mintán végeztek DTA-vizsgálatot, de sajnos biztos eredményt 

nem hozott, görbéje leginkább az illitéhez hasonlít. A rétegsor utólagos 
megállapítása céljából geofizikai karottázsszelvények is készültek, de ez 
éles rétegelhatárolást nem adott.

A fúrás a produktivitást nem döntötte el. Az erősen változó, de leg- 
inkább meredek dőlés miatt aránylag vékony rétegsort harántolt.


