
A javasolt ellenállásmeghatározó módszer helyességét összehasonlító vizs
gálat igazolja. A bemutatott eljárással, vagy annak más kutatási terület jelleg
zetességeit figyelembe vevő átalakításával a permeábilis rétegek valódi fajlagos 
ellenállásának kielégítően j>ontos meghatározására egyetlen makro-ellenállás 
szelvény, a 0,8 m-es optimális laterolog felvétele is elegendő, ha az ellenállás
tartomány alsó határa g„j gc ^  3 és a szelvény felvételénél kellő gondot fordí
tanak a kis ellenállású rétegekben a jíontosságra.
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Lapszem le
A Földtani K utatás X III . évf. 1. sz. geofizikai szem pontból érdekes cikkei:
Dank Viktor: Szénhidrogének genetikája, migrációja, felhalm ozódása, 1 — 5. oldal.
Völgyi László: Az algyői szerkezet szénhidrogén-telepeinek összehasonlító vizsgálata, 10 — 23. 

oldal, 7 ábra, 1 tábl.
Az értekezés célja, hogy rávilágítson az üledékképződés és a telepgenetika szoros kapcsola

tára, ism ertesse a csapdatípusokat és a fontosabb rezervoár-jellegeket, valam int felh ívja a 
figyelm et olyan különleges, kom binált csapdatípusokra, m elyek a hazai szénhidrogén-telepek  
esetében csak ritkán, vagy  ez ideig egyáltalán nem  fordultak elő.

Haázné Pózsás Hajnal: Az algyői kutatási terület üledékes képződm ényeinek térfogatsú ly
vizsgálata, 23 — 29. old., 24 ábra.

A vizsgálat eredm ényeképpen az íiledékösszletben jelentkező sűrűséganom áliák ism ereté
vel m agyarázható az, hogy az algyői területen a Bouguer-anom áliák miért nem  tükrözik az alap
hegységet.

Szerző leszögezi, hogy az algyői példa alapján joggal feltehető, hogy az ország egyéb terü 
letein (pl. H ajdúszoboszlón) is hasonló sűrűséganom áliák okozzák az eltérést a Bouguer-ano
m áliák alapján feltételezhető alaphegység-kiem elkedés és a való helyzet között.

Kőháti Attila: Újabb m élyföldtani adatok N agyszénás környékéről, 39 — 42. oldal, 3 ábra.
A rendelkezésre álló fúrások elégtelensége folytán a szerző a geofizikai m érési adatok  

(szeizmikus, karottázs mérések) alapján igyekszik a terü let egységes földtani képét felvázolni. 
Leszögezi, hogy  a szerkezeti kutatás kőolaj földtani szem pontból igen nagy gyakorlati fo n tos
sággal bír.

Csiky Gábor: A  nógrádi m edencében végzett szénhidrogén-kutatások eddigi eredm ényei, 
43 — 46. oldal, 3 ábra.

A geofizikai mérések és azok alapján végzett hatószám ítások helyességét a D iósjenő-3. 
fúrás igazolta. Szerző leszögezi, hogy a nógrádi m edencében m egkezdett és folyam atban levő  
szénhidrogén-kutatások létjogosultságát az adatok alátám asztják. (Kár-, hogy a konklúziót ta r 
talm azó szöveget az áttördelési hiba értelm etlenné teszi.)

(Folytatása a 200. oldalon.)
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