
A recski érckutató fúrásokban végzett mélyfúrási geofizikai
vizsgálatokról

írta: Morvái L-—Mészáros F.—Viola B,

Az elmúlt évek folyamán a Mátra hegység
ben Recsk, Mátraderecske, Bodony és Párád 
községek által határolt mintegy 15 km2 terüle
ten közel 30 fúrást mélyítettek le. A négyzetes 
háló formájában felfúrt területen a fúrások kö
zötti távolság 500 m. A fúrások mélyítésével pár
huzamosan megkezdődött a terület mélyfúrási 
geofizikai vizsgálata is. A földtani és geofizikai 
kutatásokat a területen észlelt ércindikációk tet
ték indokolttá. A mélyfúrási geofizikai vizsgá
latok az idők folyamán egyre jobban hozzáido
multak a terület bonyolult földtani felépítésé
hez és az általuk szolgáltatott információk 
mennyisége növekvő tendenciát mutat. A dol
gozatban elsősorban ezt a fejlődést szeretnénk 
bemutatni.

A területen végzett mélyfúrási geofizikai 
vizsgálatok két nagy csoportra oszthatók, ame
lyek azonban szorosan kapcsolódnak egymás
hoz. A hagyományos mérési módszerek —  me
lyek a kutatások első fázisát jellemezték — a 
földtani adatokra támaszkodva lehetővé tették a 
vizsgált terület geológiájának fokozottabb meg
ismerését és felhívták a figyelmet a speciális ge
ológiai problémákra. A földtani modell elkészí
tése után világosan látszott, hogy milyen irány
ban kell a mélyfúrási geofizikai módszereket 
továbbfejleszteni. Az új mérési módszerek be
vezetése képezi a második csoportot.

A továbbiakban röviden összefoglaljuk a 
mélyfúrási geofizikai mérések, valamint földtani 
adatok alapján a tárgyalt terület geológiai fel
építését.

A mezozoós medencealjzat kvarcitos, agyag
palás és mészköves kőzetösszletekből áll. A leg
több fúrásban az aljzat kvarcittal kezdődik, de 
néhány fúrásban a kvarcit több szintben is je
lentkezik. Átlagos látszólagos fajlagos ellenállá
sa a 40 cm-es közepes behatolású potenciál 
szonda alapján 300— 600 ohmm között változik, 
de elérheti a 2000 ohmm-ot is. Térfogatsúlya a 
gamma-gamma görbékből számolva 2,3— 2,6 
g/cm 3 között van. Megjegyezzük hogy a továb
biakban átlagos látszólagos fajlagos ellenállás 
alatt mindig a 40 cm-es potenciál szondára vo
natkozó értéket értjük. Az agyagpala kis látszó
lagos fajlagos ellenállásával (10— 50 ohmm) tű
nik ki a gamma-gamma felvételek tanúsága 
szerint, gyakran laza szerkezetű. A mészkő vál
tozatos mélységben, sokszor kevert formában 
jelentkezik szinte valamennyi fúrásban. Általá
ban a mezozoós medencealjzattal mindig meg
jelenik (kvarcit után). Átlagos látszólagos faj

lagos ellenállása 200— 1400 ohmm, térfogatsúlya 
2,1— 2,6 g/cm 3 közé esik. Jellemző, hogy a szé
les határok között mozgó látszólagos fajlagos 
ellenállású mészkövek közé gyakran különböző 
vastagságú vulkáni képződmények települnek. 
A fúrásokban gyakran találkozunk un. kovás 
mészkővel, melynek látszólagos fajlagos ellen
állása elérheti a 2000 ohmm-et is. A mészkőben 
előforduló repedezettségét a gamma-gamma gör
bék jól regisztrálják. Homokkő, agyagmárga és 
breccsa képződmények az említett fúrásokban 
csak igen ritkán fordulnak elő.

A mezozoós medencealjzatra hatalmas 
mennyiségű vulkáni anyag települt, főleg har
madidőszaki eocén andezit. Az andezit összlet 
sem földtanilag, sem kőzettanilag, sem fizikai 
paraméterek szempontjából nem egységes. Ez a 
felszínre szétterülő andezit takaró általában utó
lagos átalakuláson ment át. Gyakran nagy el- 
bontottsági fokú és „üde“ andezit váltogatja egy
mást. Számos fúrásban a felszínközeli andezitet 
kvarcit, mészkő, agyagpala váltja fel, majd is
mét megjelenik az andezit nagyobb mélységben. 
A különböző minőségű andezitek elterjedése az 
egyes fúrásokban teljesen rendszertelen. Az an
dezit rétegek látszólagos fajlagos ellenállása kü
lönböző határok között mozog, viszont környe
zetükhöz képest kimagasló értéket képvisel. Az 
,,üde“ andezit látszólagos fajlagos ellenállás te
kintetében sokszor nem különül el a kovásodott 
andezittől. Az andezit elbontottságától függően 
eltérő látszólagos fajlagos ellenállással, térfogat- 
súllyal és nedvességtartalommal rendelkezik. Az 
utóbbi paraméter a neutron-gamma görbéjéből 
olvasható ki. Az agyagásvány csodásra jellemző 
elbontottság esetén 5—40 ohmm, kovásodás ese
tén pedig 50— 2000 ohmm látszólagos fajlagos 
ellenállás értékek fordulnak elő. A térfogatsúly 
értékek az agyagos szakaszokon 1,7 g/cm 3 a ko
vás szakaszokon 2,5 g/cm 3 körül vannak. Az 
„üde“ andezit 2,4— 2,6 g/cm 3 térfogatsúlya közel 
áll a kovásodott andezitéhez. Az agyagásványo- 
sodott andezit szakaszokon a látszólagos fajlagos 
ellenállás érték az említett 5—40 ohmm, az 
,,üde“ andezit esetén pedig 200— 800 ohmm kö
zött váltakozik. Ezek az értékek a fúrás talpa 
felé haladva növekedhetnek. Az agyagásványo- 
san bontott szakaszokon a természetes gamma 
és gamma-gamma görbék magasabb szinten mo
zognak, jelezvén az agyagos szakaszok fokozot
tabb sugárzóanyag tartalmát és térfogatsúly 
csökkenését. A  neutron-gamma szelvény az 
„üde“ andezit szakaszokon megemelkedett szint-
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1. ábra: Hagyományos módszerek a recski érckutató 
fúrásban, érces szakasz kijelölése PS alapján, 1. érc, 

2. breccsa, 3. andezit, 4. mészkő.
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jével csökkenő hidrogéntartalomra utal. Meg
említjük még, hogy a vulkáni képződmények 
másik fajtája a recski területen a diabáz. Elter
jedése földtani adatok alapján nem általános, 
csak néhány fúrásban harántolták. Látszólagos 
fajlagos ellenállása 100— 2000 ohmm között mo
zog. A fent említett geológiai képződmények né
hány fajtája és a hozzájuk tartozó fizikai para
méterek az 1 . ábrán láthatók.

Maga az ércesedés is a bonyolult geológiai 
viszonyoknak megfelelően — rendkívül változa
tos képet mutat. Leggyakoribb a hintett ércese
dés, mely a felnyomuló hidrotermális oldatok 
széles területi diffúziója útján jött létre. Meg
figyelhető, hogy a felszínközeiben csak igen rit
kán fordul elő ércindikáció; általában 300 m és 
a talp közötti mélységintervallumban figyelhe
tők meg az érces zónák. Az ércesedés főleg a vul
káni képződményekhez kapcsolódik, de agyag
palában és mészköves összletben is előfordul. A 
hintett, szórt ércesedés mellett tömzsös kifejlő
dés is megfigyelhető. A területen szulfidos ér
cek találhatók. A földtani kép ismeretében vi
lágosan láthatók a nehézségek, amelyek a mély
fúrási geofizika előtt állnak. Olyan geofizikai 
mérési komplexum kialakítása volt a cél, mely 
lehetővé teszi a különböző anyagi összetételű és 
változatos geológiai felépítésű érces zónák kije
lölését, a medencealjazat és fedőösszlet elkülöní
tését, a fedőösszletet képező andezit utólagos 
elváltozásainak felderítését, az egyes képződ
mények pontos mélységbeli elhelyezkedését és 
bármilyen meghatározott fizikai paraméter vagy 
paraméterek alapján a fúrásról-fúrásra történő 
korrelációt.

A recski terület kutatásának első időszaká
ban a mélyfúrási geofizika elsősorban a PS gör
bére támaszkodott az érces szakaszok kijelölésé
nél. A természetes potenciál görbe azonban az 
érces szakaszoknak csak egy fajtájára érzékeny. 
Összefüggő ércek jelenlétére van szükség ahhoz, 
hogy az oxidációs-redukciós folyamatok követ
keztében kialakuló potenciál különbség termé
szetes áramot hozzon létre és ezáltal a termé
szetes potenciál görbén anomália alakuljon ki. 
összefüggő érc esetén a természetes potenciál 
oxidációs-redukciós komponense megnő, aminek 
eredményeképpen az érces szakaszok pozitív PS 
anomáliával különíthetők el a meddő részektől. 
A fentiek alapján világosan látható, hogy az érc
kutatás hatásfoka kezdetben nagyon alacsony 
volt. Pozitív PS anomáliák figyelhetők meg pl 
a Recsk—X. számú fúrásban több helyen. (1. 
ábra.)

A hagyományos módszerek közül a PS gör
bén kívül a többi görbe (látszólagos fajlagos el
lenállás, természetes-gamma, gamma-gamma, 
neutron-gamma) a fúrás által harántolt rétegek 
biológiai taglalására alkalmas, míg az általában 
kis koncentrációban előforduló ércek ezeken a 
görbéken nem jelentkeznek. A látszólagos ellen

állás, természetes-gamma aktivitás, illetve a tér
fogatsúly, ezért nem jellemző paramétere az 
ércnek. Olyan mérési metodika látszott perspek
tivikusnak, amely az érc elemi összetételére ér
zékeny elsősorban. Erre a szelektív gamma
gamma, illetve neutron aktíválásos eljárás bizo
nyult eredményesnek, amelyet jól kiegészít az 
indukciós szelvényezés. Hangsúlyozzuk azonban, 
hogy az új mérési módszereket mindig a hagyo
mányos eljárásokkal együtt kell alkalmazni, 
mert csak így biztosítható maximális információ 
az adott fúrás által harántolt geológiai formá
ciókról.

A recski területen használt indukciós beren
dezés érzékenységi tartománya 0— 40 ohm. 
Amíg a hagyományos ellenállás-szelvények a 
nagy ellenállások tartományában adnak jó fel
bontást, addig az indukciós szondával elérhető, 
hogy a kis ellenállások tartományában lesz nagy 
a felbontóképesség. így a berendezés különösen 
alkalmas agyagrétegek és érces szakaszok kimu
tatására ebből viszont rögtön következik, hogy 
az indukciós görbe önmagában egy érckutató 
fúrásban nem egyértelmű, kombinálni kell más 
eljárásokkal.

A szelektív gamma-gamma módszer fizikai 
alapját a fotoelektromos hatás képezi. Ezáltal a 
görbe indikáció a határolt kőzet kémiai össze
tételével hozható közvetlen összefüggésbe. Az 
optimális mérési körülmények kialakítását kö
rültekintő kísérletek előzték meg. Jelenleg Se7-' 
izotópot használunk műanyag szondaházban, 
mely lehetővé teszi a lágy gamma részek detek
tálását. Az optimális szondahossz 25 cm-nek adó
dott. A neutron aktivációs analízis szintén alkal
mazható a recski kutatási területen, mivel a réz
érc e módszer segítségével kimutatható. A mód
szer alapja, hogy a Po—Be forrásból kilépő 
gyors neutronok az iszapban termikus szintre 
fékeződve neutron-gamma reakció folytán fel
aktiválják a rézércben előforduló Cu63-as és 
Cu65-ös izotópokat. Cu64 és Cu08-os izotópok ke
letkeznek, melyeknek aktivációs hatáskereszt
metszete 4,3 illetve 1,8 barn, felezési idejük pe
dig 12,8 óra illetve 5,1 perc. A rézércben a 63-as 
izotóp 69,1 %-ban, míg a 64-es izotóp 30,9 
%-ban fordul elő. így remény van a Cu66-os izo
tóp detektálására fúrólyukban folyamatos ak
tiválás segítségével. A recski kutatási terüle
ten megnehezíti a helyzetet, hogy az érc mind a 
mészkőbe, mind pedig az andezitbe ágyazva for
dul elő. Könnyebb az eset akkor, ha mészkő
ágyazó közeggel állunk szemben, mivel ez nem 
tartalmaz olyan elemeket, amely a rézérchez kö
zel áll aktivációs szempontból. így a rézércet tar
talmazó szakaszokon az aktiválás során ampli
túdó növekedés jelzi az ércet (2. ábra.). Ha az 
andezit, illetve annak mállottabb szakaszait tölti 
ki az érc, akkor ebben az alumíniumtartalom 
laboratóriumi elemzések szerint a 10— 12 %-ot 
is elérheti. Az Al28 izotóp felezési ideje 2,3 perc,

38



neutron

2. ábra. Neutron aktiválás mészkőbe ágyazott ércesedés 
esetén.

tehát közel áll a Cu'iS izotópéhoz, ugyanakkor 
nagyobb százalékban fordul elő, így a meddő 
szakasz aktiválódik fel és az érces szakasz mini
mummal jelentkezik. A minimumot kisebb mér
tékben csökkentik a réz aktiválódásából szár
mazó gamma kvantumok.

Az alábbiakban részletesen foglalkozunk a 
Recsk—XXII/b. és Recsk-XXVI. számú fúrás 
kiértékelésével. Ezekben a fúrásokban a teljes 
geofizikai méréskomplexum felvétele megtörtént.

A Recsk—XXII/b. számú fúrásban pl. az 
elektromos méréseken kívül indukciós mérést, 
szelektív gamma-gamma mérést GM-csöves és 
szcintillációs szondával, valamint a hagyomá
nyos rádióaktív méréseket végeztük el. Az in
dukciós, szelektív gamma-gamma és PS szel
vény alapján 709— 710,5 m között jelölhetünk 
ki érces szakaszt, mivel az indukciós szelvény

tjó vezető közeget mutat, a szelektív gamma
gammákon a nehézelem jelenléte miatt mini
mumok alakulnak ki, oxidációs potenciál foly
tán a természetes potenciál görbén pedig pozitív 
PS anomáliák alakultak ki. Kisebb ércesedést
717,5 m körül is jeleznek a karottázs szelvények, 
komolyabb ércesedést 741,5— 751,5 m között 
jelölhetünk ki. Ez az ércesedés mind az induk
ciós, mind a szelektív gamma-gamma szelvények 
tanúsága szerint a mélység növekedésével foko
zódik és 749,5— 151,5 m között ércesedés jelöl
hető ki- A fúrás további szakaszában a karottázs 
görbék hintett ércesedést mutatnak, ezek közül 
kiemeljük a 764— 766 m közötti szakaszt. (3. 
ábra.).

A Recsk—XXVI. számú fúrás kiértékelésé
nél elsősorban az érces szakaszok kijelölését, 
valamint mennyiségi és minőségi tulajdonságaik
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összehasonlítását tűztük ki célul. A 240— 440 m 
közötti mélységintervallumot az elektromos és 
szelektív gamma-gamma szelvények alapján két 
szakaszra bonthatjuk (I., II.,), mivel 310 m-nél 
az andezit-összlet fizikai paraméterei megvál
toznak (látszólagos fajlagos ellenállás és térfo
gatsúly megnő). Mindkét szakasznál meghúztuk 
a görbe átlagszintjét. Az érces szakaszok az

átlagszint alatt minimum formájában jelentkez
nek. Az átlagszint és a felette lévő részek a 
meddő szakaszoknak felelnek meg. A I. szaka
szon belül több ércesedést különíthetünk el, első
sorban a szelektív gamma-gamma és a neutron 
aktiválásos szelvény alapján. (1, 2, 3, 4.). Az 
említett két görbe együttes értelmezésével lehe
tőség adódik az ércek minőségi elkülönítésére.
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így pl. az 1 -es ércben a kisebb neutron akti- 
válásos minimum alapján nagyobb a réztarta
lom és a nagy szelektív gamma-gamma mini
mum alapján nagyobb a nehézéiemtartalom mini 
a 2-ben. A 3-ban több a réz, mint a 4-ben, de 
kevesebb mint az 1-ben. A 4-ben legkisebb a 
réztartalom, viszont magas a nehézelem (Fe, Pb 
stb.) koncentráció. A 4-es érces zóna alatt az 
indukciós szelvény alapján érces szakaszra kö
vetkeztethetünk, de ezt a szelektív gamma
gamma görbe nem támasztja alá, sőt a neutron 
aktiválás az agyagosodás feldúsúlására utal (alu
mínium aktiválódott), így az indukciós szelvény 
önmagában nem értelmezhető az érckutató fúrá
sokban. Ezt alátámasztják a II. szakaszban talál
ható hasonló jelenségek. A II. szakaszban az 
átlagszint alatti anomáliák nagysága az érckon
centráció függvénye. Nagyobb minimumok, na

gyobb nehézelemkoncentrációnak felelnek meg. 
E szakaszban 334 m körül található a legna
gyobb nehézelem feldúsúlás a karottázs görbék 
alapján. Itt hívjuk fel a figyelmet a falhoz szo
rított és központosított helyzetben felvett sze
lektív gamma-gamma görbék közötti különb
ségre, amelyeket azonos mérési paraméterek 
mellett mértünk. A két szelvény esetenként 
egyező, míg az esetek túlnyomó többségében 
lényeges eltérést mutat. Ennek oka a következő: 
ha az ércesedés a fúrólyuk felületének túlnyomó 
hányadát kitölti a két szelvény között azonos
ság áll fenn (Lásd. I. 3,4), amennyiben a fúró
lyuk falát csak részben tölti ki, a két görbe 
eltérhet egymástól, mivel a falhoz szorítás ese
tében előfordulhat, hogy a szonda vagy az érces, 
vagy az ércmentes oldalon halad. Pl. 334— 340 
m közti szakasz (4. ábra.).

‘ ~T n-f indukciós r-r5’  ncctran-sUiMs

4. ábra. Rec.sk— XXVI. számú fúrás kísérleti karottázs 
szelvénye (felső szakasz).

A fúrás alsó szakaszáról (800— 920 m) a 
következőket mondhatjuk. A kiértékelésnél első
sorban a szelektív gamma-gamma szelvényre 
támaszkodtunk és ezt kiegészítettük a neutron 
aktiválásos, valamint PS szelvénnyel. A szelek
tív gamma-gamma szelvényen a minimumok 
alapján különböző koncentrációjú érces szaka
szokat jelölhetünk be (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Kiemel

hetjük a 4. réteget, amely a karottázs szelvé
nyen a hintett ércesedés tipikus esete. A dúsabb 
ércesedés felé (6) átmenetet képvisel az 5. sza
kasz. A 6. szakasz jóllehet legnagyobb mini
mummal jelentkezik (legdúsabb ércesedés) még
sem mondható homogénnek, mivel a szelektív 
gamma-gamma görbe csipkézett jellegű a neut
ron aktiválásos görbe pedig agyagos beágyazá
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sokra utal. E szakaszon belül 894—896 m között 
található a legdúsabb érc. A 7. réteg a PS gör
bén alig mutatkozik, míg a szelektív gamma
gamma és neutron aktíválásos görbe egyértel
műen érc jelenlétére utal. A 2. és 3. ércesedés 
között 842,2—843,8 m között agyagos betelepü
lés mutatható ki a görbék alapján. 825 m körül 
a PS és a neutron aktíválásos szelvény is érce-

sedésre utal. A szelektív gamma-gamma görbe 
azonban e szakaszon maximummal jelentkezik, 
aminek valószínű oka az, hogy erősen kaverná- 
scdott szakasszal állunk szemben, így nem a 
nehézelem dúsulás, hanem a kavernahatás érvé
nyesült a szelvényen. Feltételezhető, hogy az 
érces kőzet kihullott és üregeket hagyott maga 
után. (5. ábra.)

5. ábra. Recsk—XXVI. számú fúrás kísérleti karottázs 
szelvénye (alsó szakasz)

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy 
sikerült clyan geofizikai méréskomplexumot 
létrehozni, amely a dolgozat elején említett kö
vetelményeket az utolsó kivételével teljesíti. 
A korreláció a bonyolult tektonikai viszonyok 
következtében nem lehetséges.

A recski területen folytatandó jövőbeni ku
tatásainkat a következőkben vázoljuk. Irodalmi 
adatok álapján a szelektív gamma-gamma mód
szer alkalmas már néhány százalékos ólomérc 
kimutatásara és kvantitatív meghatározására. 
A továbbiakban szándékunkban áll összefüggést
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felállítani a beütésszám és a nehézelem százalé
kos koncentrációja között. A neutron aktiválá- 
sos analízisnél az energiaszelektív mérés beve
zetése perspektivikus, mivel a rézérc 66-os izo
tópjának aktiválása során 1,05 MeV-es gamma 
kvantum keletkezik, míg A l28 esetén 1,78 MeV-es 
energiájú gamma kvantum lép ki. E két energia 
közti különbség lehetővé teszi a keletkezett két
féle gamma energia elkülönítését energia szelek
tív méréssel. Ezt szcintillációs mérőberendezés 
felhasználásával kívánjuk megvalósítani. Így 
lehetővé válik a réz százalékos meghatározása. 
Jövőbeni terveink között szerepel még a termé

szetes gamma-spektrumok fúrólyuk viszonyok 
közti felvétele, amely a meddő és érces szaka
szokról nyújthat még több információt.

ZUSAMMENFASSUNG

Es werden die physikalischen Paraméter dér im 
Recsker Erzprospektionsgebiet vorkomménden geolo- 
gischen Formationen, auf Grund Bohrlochmes:ungen 
zusammenfassend geschildert. lm weiteren beschreibt 
dér Verfasser den neuen Messungskomplex, dér die 
Bestimmung dér Erzzonen mit verschiedener mate- 
rillen Zusammensetzung und mannigfaltigem geolo- 
gischem Aufbau ermöglicht, den in dér ersten Phase 
dér Prospektion angewendeten traditionellen Methoden 
gegenübergesetzt. Schliesslich wird die Inierpretation 
dér in den Bohrungen Recsk XXII/b und Recsk XXVI  
durchgeführten Messungen ausführlich behandelt und 
die weiteren Wage dér Erkundung bestimmt.

Gázkitörések elemzése, kitörés elleni védelem
írta: Simon Norbert

A mélyfúrások fejlődése és a földtani kuta
tás kiszélesítése fúrástechnikailag, valamint mű
szaki-biztonsági téren egyre több problémát 
vetett fel. A felvetett kérdések közül első helyen 
kell foglalkoznunk a kitörésekkel. Az egyre 
bővülő kutatási tevékenység pozitív eredmé
nyekkel járt és a szénhidrogén előfordulások sok 
esetben kitörések formájában mutatkoztak. 
Érdekessége az eddig bekövetkezett kitöréseknek 
és hazai fúrási tevékenységünk széles skálájára 
jellemző, hogy a kitörések nem csak az olajipari 
kutatás vonalán, hanem bányászati földtani 
kutatások és hévíz-kutatás közben is előfor
dultak.

Ilyen gázkitörések következtek be a várpa
lotai szénmedence peremfúrásainál, ahol viszony
lag ismert területen, kis mélységből következett 
be a gázkitörés. Első alkalommal kellett elren
delni bányászati kutató-fúrásoknál a kitörés 
elleni védelmet, illetve a megfelelő kútelzáró 
szerkezetek alkalmazását. Gázkitöréses területté 
kellett nyilvánítani Orosháza környékét is, ahol 
200 méter mélységű vízkút fúrásánál a tervezett 
talp elérésekor gázkitörés következett be. Ezek 
a kitörések különösebb műszaki problémát nem 
jelentettek, hiszen komoly gázmennyiség és 
rétegnyomás egyik helyen sem jelentkezett, 
azonban foglalkoznunk kell a kérdéssel, mivel 
a gáz esetleges begyulladása alkalmával súlyos 
személyi sérülés és tetemes anyagi kár fordulhat 
elő. Az előbb említett eseteknél jóval komolyabb 
veszélyt jelentett a tápéi hévíz-kút olaj kitörése.

A kitörésveszély természetesen elsősorban 
nem a bányászati földtani kutatás és vízfúrások 
vonalán jelentkezik, hanem a kőolaj- és földgáz
kutatásnál. Az egyre nagyobb számban jelent

kező eredmények mellett negatív jelenségként 
a kitörések is előfordultak. Az utolsó 8 évben a 
kőolajipar területén 17 gázkitörés, illetve gáz- 
kifúvás következett be. A kitöréseket különböző 
okok idézték elő, ezek vizsgálatánál azonban 
több közös vonást állapíthattunk meg. Mielőtt 
azonban a kitöréseket vizsgálat tárgyává ten
nénk, kell szólni néhány szót a kitörések általá
nos okairól.

A kitörés fúrási folyadékok vagy réteg-fo
lyadékok nem ellenőrzött áramlása. Az átharán- 
tolt rétegekből a rétegtartalom a lyukba belépve 
azonos térfogatú öblítő iszapot szorít ki és 
beáramlása csak akkor válik nyilvánvalóvá, ha 
az alábbiakban felsorolt négy fő ok közül egy 
vagy több eset megléte fennforog:

a) nem észlelik idejében,
b) a kezdeti intézkedéseket elmulasztják,
c) az ellenőrző műszerek hiányoznak,
d) az ellenőrző műszerek nem működnek 

tökéletesen.
A továbbiakban meg kell vizsgálnunk a ki

töréseket megelőző úgynevezett lökések előidé
zésének okait. A fúrólyuk egyensúlyi helyzeté
nek megbomlása, illetve rétegtartalom belépésé
nek lehetősége az alábbi esetekben következhet 
be:

1 . az öblítő folyadék fajsúlya az átharántolí 
réteg nyomásához viszonyítva alacsony;

2 . lyuktöltés hiánya;
3. hidrosztatikus nyomás csökkenése a 

gyors kiépítés következtében;
4. hidrosztatikus nyomás csökkenése iszap

veszteség miatt (részleges vagy teljes 
iszapveszteség);
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