
Összefoglalásként elmondhatjuk:

1. Csupán a szokásos 20 — 60 sec periódusidő-tartományban meghatározott 
imiDedancia-elüpszisekre alaj)ozva az interjiretációt, félrevezető adatokhoz jut
hatunk.

2. A medencealjzat kutatására ezért elsősorban a"magnetotellurikus szondá
zásokat célszerű felhasználni.

3. A szelvény mentén végzett magnetotellurikus szondázásokkal a har
madidőszaki üledékek vastagsága a Kisalföld É-i részén eredményesen kutat
ható.

4. A magnetotellurikus módszer alkalmazásánál kérdéses, hogy ipari góc
pont, ill. a villamosított vasútvonal zavaró hatása mennyiben akadályozza a 
méréseket. Ennek eldöntésére Jánossomorja és Mosonmagyaróvár között kísér
leti méréseket végeztünk. Megállapítottuk, hogy a villamosvasút, mintegy 
7 km-re megközelíthető a mérésekkel.

Ezek alapján célszerűnek tartjuk a terület további kutatásában a magneto
tellurikus módszert is alkalmazni.
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Az Oil és Gas Journal közlése szerint a Lone Star Producing Co. Banden-1 jelű fúrása 
Oklahomában 1972. február 29-én a világon elsőként haladta túl a 30 000 láb mélységet (kb. 
9000 m). A  fúrás végmélysége: 9159 m. A fúrást 1970. szeptember 4-én kezdték és a tervezett 
550 nap helyett 543 nap alatt érték el a végmélységet 16,8 m/nap átlagos fúrási sebesség mellett. 
A fúrólyuk mélyítéséhez a mélységen kívül több más világrekord elérése is kapcsolódik. A talpi 
hőmérséklet 230 C° körül van, a fúrás összköltsége kb. 5,5 miihó dollár.


