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A dolgozat az 1964. évi Tiszakécske-Lakitelek térségében végzett geotermikus méré
sekkel fcglalkczik, melyek a környezet hőfokgradiens értékeit többszörösen meghaladó ter
mikus ancmóliát mutattak Id. A mérési eljárás vázlatos ismertetése után bemutatjuk a
terület hőfckgradiens- és (15,5 Cc-hoz tartozó) izoterma-térképet (2. és 3. ábra). A továbbiak
ban a termikus mérési anyag részletes feldolgozása útján nyert hcmck-agyag hővezetőképességarány-térkép (4. ábra) diszkussziója arra vezet, hegy a hővezetőképesség terepi vagy"
in situ-mégha ározásainak a geotermikus terepmunka szerves részévé kell válnia. - A dol
gozat befejező része a gyakorlati megoldás lehetőségét tárgyalja.

В работе излагаются геотермические измерения, проведенные в 1964 г. в районе
Тгсакечке— Лакителек, в результате которых была выявлена аномалия с величиной,,
многократно превьшаюшей величины термического градиента окружающего района..
После схематического описания методики измерений, приводятся карта термического
градиента и изотермалйная карта (для'величины 15,5 °С) (фиг. 2 и 3). В дальнейшем,
рассмотрение карты отношения теплопроводимости песков и глин (фиг. 4), полученной
их в результате детальной обработки материалов, приводит авторов к заключению о
том, что определение величины теплопроводимости горных пород в полевых условиях
или в естественном залегании, должно представлять собой органическую часть поле
вых работ по геотермическому методу. В заключеннии рассматриваются возможности
практического решения вопроса.
Die Abhandlung beschäftigt sich mit den im Raume Tiszakécske — Lakitelek im Jahre1&64 ausgeführten geothermischen Messungen, welche eine die Werte des geothermischen Gra
dienten der Umgebung vielfach überragende Ancmalie beweisen. Nach kurzer Darstellung des
Messverfahrens wird die Temperaturgradientenkarte und die auf die Temperatur 15,5 (^ b ezü g 
liche Isothermenkarte (Fig. 2. und 3.) angegeben. In den folgenden führt die Diskussion der Karte
des W'ärmeleitfähigkeitverhältnisses (Fig. 4) dazu, dass die Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit
im Felde oder in situ zum wessentlichen Teil der Feldarbeit werden soll. Der letzte Teil der Arbeit
behandelt die Möglichkeit der praktischen Lösung der Aufgabe.
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság széles körű kooperációt szervezett hőenergia
hasznosítást célzó termikus kutatások végzésére, Dr. Scheffer Viktor, mint szakértő vezetésével.A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Geofizikai Tanszéke a hőfokgradiens mérési eljárás
kidolgozására, az alkalmazandó terepműszerek elkészítésére, a terepmérések elvégzésére és fel
dolgozására kapott megbízást. Jelen dolgozat a Geofizikai Tanszék Dr. Csíkás János irányításá
val végzett méréseinek eredményeit ismerteti.

Méréseinket túlnyomóan ellenálláshőmérőszondával, alárendeltebben higa
nyos maximumhőmérőszondával végeztük. Utóbbi elsősorban az ellenállás
szonda hitelesítésére, másodsorban a hőmérséklet abszolút értékének helyen
kénti ellenőrzésére szolgált. Az alkalmazott ekenálláshőmérővel történő mérés
pontossága néhány század fok.
A geotermikus vizsgálatok 50 m körüli talpmélységű lyukakban történ
tek. A méréseket, amennyiben egyéb technikai akadály, pl. a lyuk beduzzadása
nem gátolta, 20 —50 m között végeztük 5 m-ként.

* Jelen dolgozat a Magyarhoni Földtani Társulat Borsodi Csoportja, valamint a Magyar
Geofizikusok Egyesülete Alföldi Csoportja által, 1964. november 12-én rendezett előadóülésén
került előadásra.
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Terepi kísérletekkel megha
tároztuk azt a minimális időtar
tamot, amelynek a fúrás befeje
zése után el kell telnie ahhoz,
hogy a fúrólyuk a hőfokgradiens
szempontjából már hőegyensúly
ba jutottnak számítson.
Ez
az időtartam mérési területün
kön 66 óra. Mivel technikai okok
minden esetben ezt a várako
zási időt sem engedték meg, ezért
kísérletileg korrekciós görbét ha
1. ábra. Korrelációs görbe a lyukállás
tároztunk meg. így az egyen
figyelembevételére
súlyi állapotra vonatkoztathat
tuk méréseinket akkor is, ha
kevesebbet vártunk 66 óránál. Korrekciós görbénket az 1. ábra szemlélteti.
A pontok mellé írt számok azokat a fúrásokat jelentik, amelyek mentén külön
böző időpontokban végzett mérések a korrekciós görbe szerkesztésének alap
jául szolgáltak. A korrekciós görbe úgy nyer alkalmazást, hogy a megfelelő
abszcisszához tartozó értéket hozzáadjuk a mért hőfokgradiens-értékhez.
Amint látható, 42 óránál rövidebb várakozási idő a korrekció nagysága miatt
nem engedhető meg. A korrekciós görbe csak a vizsgált területre érvényes.
Az eddigiekben vázolt módszerkialakítási munkák után indult meg a
rutinszerű geotermikus terepmérés, melynél Górг Árpád és Majoros László,
a NME Fizikai Tanszék adjunktusai észlelőkként működtek közre. A rendel
kezésünkre bocsátott fúrásokat, az először telepítettek kivételével, már méré
seink nyers eredményei alapján tűzte ki az OMFB által kijelölt szakértő.
A hőfokgradiens értékeket a 30 és 50 m-ben mért hőfokértékek különbsége alap
ján képeztük. (A 20 m-ben mért hőfokadat néhány század fok erejéig az évi
ingadozás hatásával terhelt lehet.) A hőfokgradiens általunk használt egysége:
C °/10 m. A lyuk esetleges nem teljes hőegyensúlyba állását a már vázolt módon
vettük korrekcióba. — Ahol a 30 —50 m-re vonatkozó érték nem volt képez
hető, a rendelkezésre álló egyéb adatokra támaszkodtunk. Ezek a fúrások:
14, 16, 21, 23, 31, 52 és 53.
Az eredményeket térképen mutatjuk be (2. ábra). A hőfokgradiens-izovo
nalakat 0,1 C°/10 m-ként tüntettük fel. A fúrások zömében végzett mérések
nemcsak a világátlagot, hanem a magyar átlagot is jelentősen meghaladó
hőfokgradienst szolgáltattak. A 0,5 C°/10 m-es hozzávetőleges magyar átlagot
18 fúrás hőfokgradiense kétszeresen vagy annál nagyobb mértékben haladta
meg. A területen észlelt maximális hőfokgradiens-érték 1,68 0 / 1 0 m.
Az anomália lehatárolása, bár nyugaton kevesebb ponttal, kielégítően
sikerült. Kivételt képez a Tisza felőli oldal mely nem elég meggyőző, noha
határozottan kisebb értékek szerepelnek itt, mint az anomália 1,2 C°/10 m-es
plátóján.
Az eredményeket izoterma térkép alakjában is ábrázoltuk. Izoterma
felület olyan hőfokra határozható meg a legpontosabban, melyre nézve legkeve
sebb esetben van extrapolációra szükség. így került sor a 15,5 C°-hoz tartozó
izoterma-felület megszerkesztésére (3. ábra).
Az izoterma-térkép alapján mód kínálkozik a termikus ható mélységének
hozzávetőleges becslésére.
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? 3 POLYÁKTELEP
2. ábra. Hőfokgradiens térkép 30 —50 m között

A részletek mellőzésével közöljük az eredményt: az anomáliát legmarkán
sabban jelző északi izoterma-lejtő adatai alapján a mélybelinek feltételezett
„ható” felszínének tetőzónája 1100 m-es mélységűnek adódott. (Ehhez a szint
hez az anomália maximumán — lineáris extrapolációval — 150 C°-ú hőmérsék
let tartozik.) A mélybeli termikus viszonyok tisztázása céljából tehát 1100
m-nél mélyebb fúrás szükséges.
Megjegyezzük, hogy az izoterma-térkép fenti alkalmazása és fontosságának
elismerése mellett továbbra is a hőfokgradiens-adatokat tekintjük a geoter
mikus terepmunka legfontosabb kiinduló adatainak. A termikusán anomálisnak mutatkozó terület meghatározása azonban csak akkor történhet megbíz
hatóbban, ha igen részletes hővezető-képességi adatrendszer áll rendelkezésre,
azaz, ha izofluxus térkép szerkesztésére van mód. Elvileg lehetséges úi., hogy
a hőfokgradiens-értékekben mutatkozó anomália oka nem a mélyben keresendő,
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hanem azoknak a rétegeknek a hővezetőképesség-változásaiban, amelyekben
a hőfokgradiens-mérések történtek.
Méréseink ilyen jellegű vizsgálatokra közvetlenül nem adnak módot. Ha a
terület minden fúrására nézve rendelkezésre állt volna elektromos karottázs
mérésekből a rétegek valódi fajlagos ellenállása, kapcsolatot kereshettünk
volna a rétegek elektromos- és hővezetőképessége között. Minthogy azonban
csak néhány fúrásból voltak karottázs eredmények, erről le kellett mondanunk.
A karottázs-szelvények csekély száma miatt csak kvalitatív megállapításra
szorítkozhatunk: az ,,agyagok” eléggé eltérő ellenállásokkal jelentkeznek a
karottázs-szelvényeken, s így feltehetően még az agyagok hővezetőképessége
sem egységes. Termikus méréseink azonban lehetőséget adnak a homok és
agyag hővezetőképesség-arányáriak területenkénti meghatározására.
Kiindulásunk alapja, hogy nagyobb hővezetőképességű rétegekben, ha a
hőfluxus a lyuk mentén állandónak vehető, kisebb, és megfordítva, kisebb hőve-
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POLYÁKTELEP
3. ábra. 15,5 C°-hoz tartozó izoterma felület
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zetőképességű rétegekben nagyobb AT hőfokkülönbséget mérhetünk ugyan
olyan hosszon. Ha ugyanannak a fúrólyuknak két, azonos hosszúságú, 1 ill.
2-es indexszel jelölt szakaszát tekintjük, mely csak agyagból és homokból áll,
és meghatározzuk mindkét szakasz mentén a homok Hx és H2, valamint az
agyag A x és A 2 százalékos arányát, akkor a homok és agyag hővezetőképességé
nek R aránya egy-egy szakasz végpontjain mért ATV AT2 hőmérsékletkülönb
ségekkel a következőképpen fejezhető ki:

R _ A 1A 1 \ - A 2A T2

*

H 2A T2—H1AT1
Nyilvánvaló, hogy ha csak homok, vagy csak agyag van mindkét szakasz
ban, a számolás nem végezhető el. Akkor sem adódik R-re reális eredmény, ha
azonos, vagy közel azonos a két szakaszon a homok-agyag arány. így érthető,
hogy bár minden fúrásra, melyre földtani szelvény és a 30 és 50 m-es szintek
között részletes termikus adatsor állt rendelkezésre, meghatároztuk a 10 és
5 m-es szomszédos szakaszpárokból R értékét, majd azok súlyozott közepét
vettük, — mégis, mint azt az ^-értékeket feltüntető térkép (4. ábra) mutatja,
ogy sor fúrásra egyáltalában nem kaptunk adatot, s a kapott értékek is elég
nagy szórást mutatnak. Áttekinthető képet csak akkor nyerünk, ha területi
átlagokat képezünk, melyeket az illető területbe nagyobb méretű, körbe írt
számokkal tüntettünk fel. (Az átlagképzésnél figyelembe vett, általában 3 —4
pontot vékony vonallal kötöttük össze.)
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az R térkép a homok és agyag hővezetőképesség-arányának változásait mutatja, tehát, ha valamelyik a kettő
közül viszonylag állandó, akkor a térkép a másik változásait tükrözi. A hő ve
zetőképesség-értékek változását illetően a térképről a következőt olvashatjuk
le: Ha a homok és agyag hővezetőképessége közül az egyik állandó, a másik
legalább 40% -ban változik a területen.
Érdekes az R értékek területi eloszlása. Berajzoltuk azt a vonalat, amely
jR-nek 1,2 és annál nagyobb értékeit a kisebb ^-értékektől választja el. Feltűnő,
hogy a maximum tengelye egybeesik a másik két térkép (2. és 3. ábra) maxi
mumtengelyével, meghosszabbítása ugyanúgy Tiszakürt-Cserkeszőlő felé
mutat. Ez azért figyelemre méltó, mert a gradiens nagysága nem szerepel
i?-ben, sőt a hővezetőképességek abszolút értéke sem, csak az arányuk.
A fentiek arra utalnak, hogy esetünkben a geotermikus (hőfokgradiens és
izoterma) anomália kialakulásában harántolt rétegek hővezetőképesség-változá
sainak is lehet szerepe. A részletekre nézve ugyanerre a következtetésre ju t
hatunk, ha a 30 —50 m közötti homok-agyag-arány eloszlását vizsgáljuk az
anomália maximumán és annak keleti szélén: a 39. és 53. fúrások 30 —50 m
között kis homokvastagságúak, míg az északról, délről és keletről szomszédos
fúrásokban
lényegesen
nagyobb
a homok százalékos aránya. A keleti szegélyen
* Ez a közelítő
formula
a szabatos
a 20., 21. és 22. fúrásokban lényegesen nagyobb a homok százalékos aránya,

H .A T .-H .A T ,

R=—----——1---- --------

A ,A T 2 formulával szemben azzal az előnnyel rendelkezik, hogy az А Л Т és H/ST szorzatok lyuk33
szakaszcnként képezhetők, з igy egy lyuk szakasznak bármely más iyukszakasszal való páro
sításakor a már kiszámított szorzat helyettesíthető R képletébe.

mint a 15., 16. és 18. sz. fúrásokban, s minthogy különösen a 20. és 21. fúrások
ban a gradiens-értékek sem csökkennek nagymértékben, ezért az anomália lehatárolást kelet felé nem tekintjük meggyőzőnek.
A fenti megjegyzések csak részletekre vonatkoznak és nem érintik az álta
lunk kimutatott termikus anomália egészének mélybeli, a harántolt rétegek
alatti eredetét.
Ezek a meggondolások arra utalnak, hogy kisebb gradienst adó mélybeli
hatók, melyek gazdasági jelentősége ettől függetlenül hasonló lehet, csak olyan
kutató módszerrel mutathatók ki megbízhatóan, melynek szerves része a hőve
zetőképességek részletes vizsgálata. Ebből a szempontból figyelmet érdemel a
148.146 sz. magyar szabadalom. Az ebben leírt módszernek in situ mérésekre
való kipróbálása céljából kísérleteket végeztünk homogén testen arra nézve,
hogy az adódó hővezetőképesség függ-e a geometriai elrendezéstől. Ezek a méré-
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sek biztató eredményt szolgáltattak. Ennek alapján a következő
tásokat tehetjük:

megállapí

1. Az említett szabadalom alapján alkalmazható olyan módszer, mely a
fúrási magminták hővezetőképességének mérését még a terepen, maximálisan
néhány órával a mintavétel után teszi lehetővé, amikor a szállítás és hosszú
idejű tárolás miatt a mérés eredményeiben bizonytalanságok még nem jelent
keznek. A mérések kis költsége és gyorsasága egy komplett műszeregység alkal
mazása esetén naponta minimum 10 —20 minta hővezetőképességének megha
tározását teszi lehetővé.
2. Elkészülhet egy olyan berendezés kísérleti példánya, mely laza üledé
kekbe mélyített sekélyfúrásokban in situ hővezetőképesség-méréseket is lehe
tővé tesz.
A hővezetőképesség részletes ismerete a geotermikus anomália-meghatá
rozás megbízhatóságát, a kisebb abszolút értékű mélységi anomáliák esetén,
nemcsak a már említett módon növelné, hanem lehetővé tenné a hőmérséklet adatok lyukban ismert értékeinek az R meghatározásához hasonló részletes
analízisével együtt, a mozgásban levő rétegvizek hőnyelő vagy hőközlő hatá
sának felismerését, esetleg kvantitatív figyelembevételét is a harántolt rétegek
ben.

A fenti dolgozatban azokat az eredményeket és következtetéseket ismertettük, melyek a
mérések befejezése után egy hónappal az eddigi értelmezés alapján elmondhatók. Több részletkér
désre nem tértünk ki (pl. arra, hogy a hőfokgradiens-térkép anomáliájának a valóságban kevésbé
határozott lehatárolására Tiszakürt felé egyéb adatok is utalnak). Biztosra vesszük, hogy mérési
eredményeink, különösen más geofizikai térképekkel összehasonlítva, a közölteken felüli következ
tetések levonására is módot adnak.
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