
Reméljük, hogy az Intézet nem is távoli ju- célkitűzések számos eredményét tárhatjuk a 
bileumán. amikor 1919-től számított fennállá- hazai és külföldi szakközönség elé. 
sának 50. évét ünnepeljük, a most felvázolt

Felszíni geofizika
Irta: Posgay Károly — Rádler Béla

Előadásunkban a felszíni geofizikai kutatások 
célszerű fejlesztésére teszünk javaslatot. Ügy 
gondoljuk, hogy a magyar geofizikai kutatás 
akkoir fejlődik helyesen, ha a legfontosabb föld
tani feladatok megoldására válik alkalmassá. 
Ezért először azokat legfontosabb földtani fel
adatokat vázoljuk, amelyek megoldásánál szük
ségesnek látjuk a felszíni geofizikai módszerek 
alkalmazását. Ez az a reális alap, amelynek fi
gyelembe vételével a módszer- és műszerfej

ni, hiszen ezek határozzák meg a geofizikai ku
tatások súlypontját. A fejlődési irányvonal 
megszabásánál elegendő ezek figyelembe vétele. 
Az 1. ábrán továbbá az l.a és 1. b. táblázatban 
összefoglalóan szemléltetjük mondanivalónkat.
Felszínközeli kutatások, negyedkori rétegek
A síkvidéki kismélységű geofizikai mérések 

célja a víz- és mérnökföldtani kutatások előse
gítése. Fő módszere az elektromos ellenállás-

MIKROGRAVITACIO ,
REJZL.FOLDMAGNESES

IZOTERMIKUS GRAVITÁCIÓ
SEKELYSZONŐl SEKELYSZONDAZAS

SEKELYSZONA GRAVITÁCIÓ

FÖLDMA GNESES,

25k*
REFLEXIÓ REFMKCIO

G R A V I T Á C I Ó  

M A G N E T O T E L L U  B I K A

1. sz. ábra. A  fontosabb magyarországi földtani kuta
tási fe ladatok és a megoldásukra alkalmas, ill. k i
fejlesztendő geofizikai m ódszerek szem léltető vázlata

lesztés irányát, valamint optimális volumenét is 
megadhatjuk. |

A földtani feladatok kitűzésénél természete
sen nem törekedhetünk teljességre. A legfonto
sabb igényeket érdemes csupán számításba ven-

mérés. Ennek síkvidéki használhatóságáról még 
kevés, — bár kedvező tapasztalatunk van. A 
jelenleg folyó alföldi kutatások komplex értel
mezésétől várjuk a geofizika vízkutatási szere
pének, kivitelezési módjának és gazdaságos vo-
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l/o. táblázat
Hegyvidék

Rétegösszlet Nyersanyag, 
geofizikai feladat Módszer Javasolt kísérletek

I. Negyedkor Vízkutatás,
m érnök-geofizika

Ellenállásm érés

Refrakció

Szintnyomozás

II. H arm adkor Barnakőszén ku ta tása Refrakció
Ellenállásmérés
Gravitációs, földmágneses 
Szintnyomozás; törések 
kim utatása

Reflexió

III. H arm adkori 
rétegek medence- 
aljzata
a) mészkő-dolomitos 

mezozoikum és 
kristályos

b) Egyéb mezozoós 
és paleozoós réte
gek

Feketekőszén, vasérc, 
bauxit, színesére, 
vegyes, víz ku ta tása

Szintnyomozás
K is mélységben: ellenállás
mérés, refrakció
Közepes mélység: tefllurika 
és dipól, iliL. m agnetotellu- 
rika„ továbbá refrakció
Előkutatás: gravitációs, föld
mágneses
Bonyolult tektonika mégha- Reflexió 
tározása.

IV. Kéreg Szintnyomozás Refrakció, reflex ió .. Szélesszögű refl.

1/b. táblázat
Síkvidék

Rétegösszlet Nyersanyag, 
geofizikai feladat Módszer Javasolt kísérletek

I. Negyedkor Vízkutatás, m érnök- 
geofizika.

Elienállásmérés.
Szintnyomozási.

K iértékelés gépesíté
sére alkalm as ellen
állásmérők.

11. H arm adkor Szénhidrogén, víz, 
melegvíz.

Reflexió.
Szintkövetés, finom sze 
kezeti részletek 
kim utatása.

Reflexió - f  CVL.
Alacsony frekvenciás
elektromágneses
módszer.

III. H arm adkori rétegek 
medencealjzata

a) Flis

b) Mészkő-dolomitos 
mezozoikum, kris
tályos medence- 
a ljza t

Szénhidrogének, víz
kutatás.

Erodált dom borzat és bo
nyolult szerkezet nyomo
zása
Felszínére refrakció és 
reflexió
Tellurika -f- dipól, ill. m i 
netotellurika, gravitáció, 
mágneses

Szerkezet: reflexió. 
Diplószondázás, mag- 
neto tellurika

IV. Kéreg Szintnyomozás. 
Refrakció, reflexió.

Szélesszögű reflexió.
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lumenének meghatározásához szükséges adato
kat.

A hegyvidéken adataink már biztosabbak. 
Itt a felszínközeiben konszolidáltabb rétegek 
vannak, ezért függőleges irányban hamarabb 
és biztosabban találunk olyan ugrásszerű fizi
kai változást, amely a geofizikai módszerek al
kalmazása szempontjából lényeges. A mérnök- 
geofizikai refrakciós és ellenállásmérések eddig 
is jól használhatónak bizonyultak, főleg fiatal 
üledékekkel elfedett sziklakőzetek felszínének 
meghatározására.

[STEd REFLEXIÓK A
Vm/3 SEBESSEG'SZELVfMXAIAAMH

300Q____oooo (különb amahiudn

Harmadkori rétegek

A síkvidéken a fiatal harmadkori medence 
üledékösszlet legfontosabb nyersanyaga a szén- 
hidrogén, ez az összlet vizet, melegvizet is tárol.

A harmadkori medence üledékösszlet a hazai 
geofizikai kutatások fő bázisa, A geofizikai ku
tatások tették eredményessé a nyersanyagku
tatásokat ebben a  rétegösszletben. A kutatást 
eleinte viszonylag egyszerűen értelmezhető gra
vitációs indikációk vezérelték. A jelenlegi ku
tatások fő bázisát a szeizmikusán kimutatott 
pozitív hajlott formák, ún. álszerkezetek adják. 
Tudjuk, hogy a finomabb szerkezeti elemek, 
csapdák (lencsék, egyéb kiékelődések, törések) 
fontossága nagy. Szerepük a hazai geofizikai 
kőolajkutatások szempontjából még tisztázándó. 
Ehhez a jelenlegi új szeizmikus reflexiós mag- 
netofonos és RNP műszerek máris segítséget 
nyújthatnak, de ezek alkalmazása mellet,t in
tenzív műszer- és módszerfejleszt.ést tartunk 
szükségesnek. A kistorzitású műszerekkel ka
pót reflexiós mérési eredményeknek és a fo
lyamatos akusztikus lyukszelvényezésnek egye
sített gépesített kiértékelésétől jelentős előre
haladást várunk: a gyors elektronikus számító
gépek segítségével feldolgozható lesz sok olyan 
további fontos információ, amelvek eddig a 
műszerek pontatlansága és a feldolgozás kor
látozott volumene miatt elveszett (Posgay. 
1964).

Ha figyelembe vesszük, hogy még az egysze
rűnek látszó reflexiós szeizmogramok is mi
lyen bonyolult keletkezési folyamatot takar
nak, a fenti következtetést magától é r te tő d ő 
nek kell tartanunk. A folyamatos szeizmikus 
sebességszelvényezések alapján közölt irodalmi 
adatok szerint figyelembe kell venni, hogy ál
talában 100 m-nyi vertikális szelvényben leg
alább 100 sebességváltozással kell számolnunk 
(Dürsehner, 1958). Minden változásnál kelet
kezik kisebb-nagyobb reflexió. Ezek alakja a 
felső rétegeken áthaladva erősen megváltozik. 
Műszerünkkel a tér különböző helyeiről csak
nem egy időben érkező jeleket észleljük.

2. sz. ábra. Folytonos szeizm ikus sebességszelvényből 
előállított szeizmogramrészlet 

Baloldalt: sebességszelvény 
Középen: a fe lté telezett reflexiós összetevők 
Jobboldalt: a grafikus összegezéssel és a  terepen  

kapott nyom
(Dürsehner nyomán)

A 2. ábra baloldalán a folytonos szeizmikus 
sebességszelvényezés eredményét látjuk; közé
pen az egyes reflexiós összetevőket, jobboldalt 
pedig grafikus összegezésüket és az eredeti te
repi felvételt. A valóságban a kép még bonyo
lultabb, hiszen a tér különböző irányaiból ka
pott reflexiók is összegeződhetnek. A kívána
lom az, hogy az eredeti jelekre következtethes
sünk, mert az egyes összetevők valódi határ
felületeket jeleznek. Ez teljes részletességgel 
— márcsak a magasfrekvenciás összetevők 
gyors elnyelődése miatt is — kivihetetlennek 
látszik —, de számos közelítő megoldás (frek
vencia, látszólagos sebesség, látszólagos hullám
hossz alapján történő szűrés) ismeretes. (Embree 
—Burg—Backus, 1963.).

A hagyományos reflexiós technikával álta
lában egyetlen frekvenciát emelünk ki, de fő
leg a végtelen látszólagos sebességet. Ez jelen
tős információveszteség és — mint az Intézet. 
1963. évi kísérleti mérései mutatják — sokszor 
téves értelmezésre vezet. A fenti paraméterek 
változtatásával ellenben a megfigyelt jel már 
összegcsoportokra bontható, és így vizsgálandó 
Ez a hagyományos technikával olyan munka- 
többletet igényelne, amely rutinmérések feldol
gozásánál keresztülvihetetlen. Nagysebességű 
elektronikus számitógépekkel azonban a variá
ciókat és döntéseket automatizáltan, gyorsan 
kaphatjuk. Ebben a műveletben a folytonos 
szeizmikus segességszelvény mint alapadat, ill. 
feltételi egyenlet szerepelhet.

Feltétlenül figyelmet érdemelnek az alacsony- 
frekvenciás rádióhullámokkal külföldön végzett 
kísérletek. Az irodalmi közlések szerint ilyen 
mérésekkel szénhidrogének kutathatók (Owens, 
1962.). Megfontolandónak tartjuk az eredmé
nyek helyszíni tanulmányozását, esetleg a han
noveri „Owens Electronics” cég hazai bemuta
tóját.
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A hegyvidéken a harmadkori rétegben 
barnakőszéntelepek ismeretesek. A geofizikai 
eredményekről eddig ezeknek a rétegeknek a 
szerkezetére elsősorban medencealjzatuk dom
borzatából következtethettünk. Legjobb eredmé
nyeinket az eocén barnakőszénmedencékben 
gravitáció^ mérések alapján tervezett refrakciós 
mérésekkel értük el. de az elektromos szondá
zások is jó eredményt adtak.

Szükséges, hogy a harmadkori rétegösszletből 
is kapjunk eredményeket. Ezzel a geofizikai 
kutatást komplexebbé tehetjük. Itt is célszerű 
reflexiós mérések alkalmazására törekedni. A 
reflexiós eljárás számára idegen szerkezeti vi
szonyok miatt azonban előzőleg műszer- és 
módszerkutatás szükséges. Magnetofonos mű
szer és RNP alkalmazásától máris hasznos ered
mények várhatók.

Harmadkori rétegek medencealjzata

A síkvidék egy részén a harmadkori rétegek 
alatt kréta-eocén flis jellegű képződmény ta
lálható. Ennek szerkezetéről, nyersanyagtartal
máról, vastagságáról keveset tudunk. Kutatásra 
megfelelő geofizikai mérési eljárás eddig még 
nem alakult ki. A legújabb geofizikai eredmé
nyekből feltételezhető, hogy a flis összlet vas
tagsága több ezer métert is elérhet. Mivel 
ezek a rétegek a Törtei—Hajdúszoboszló-i olaj
gáz övezettel láthatólag kapcsolatban vannak 
(Körössy, 1962.), kutatásukra törekedni kell. A 
flis rétegek felszíne, vagy egy, felszínük köze
lébe eső réteg mélységviszonyai reflexiós méré
sekkel kedvező esetben meghatározhatók. A flis- 
kutatás első fázisaként ezért reflexiós módszer- 
és műszerfejlesztést tartunk szükségesnek. Az 
első kísérleteket maenetofonos műszerrel es 
RNP-vel megkezdtük. A mérések ala^án Szol
nok környékén, a ió és sok reflexiót adó nan- 
nonnsszlet alatt érv eróziós diszkordáns fel
színre következtethetünk, amelven a íédöösszlet 
alsó taeiai kiékelődnek. Ez a felület a flis fel
színe lehet; mélysége ennek nem mond ellent.

A főleg mészköves-dolomitos mezozoikum, 
a főleg palás, kvarcitos, homokköves paleozoi
kum és a kristályos alaphegység, mint meden
cealjzat, a geofizikai kutatások egyik legfonto
sabb horizontja. A medencealjzat szerepe álta
lában relatív és közvetett: a felsőbb szintek 
kutatási keretét adja. A medencealjzatot a sík
vidéken kombinált tellurikus és dipól, ill. mag- 
netoteUurikus és refrakciós mérésekkel kutat
juk.

A hegyvidékek harmadkori belső, vagy pere
mi medencéinek aljzatában ugyanezek a kép

ződmények szerepelnek. Bauxit, vasérc, egyéb 
ércek, fekete kőszéntelepek vannak kapcsolat
ban a medencealjzattal. Hegyvidéken a meden
cealjzat mélysége kisebb, mint a síkvidéken, 
itt ellenállásméréssel is követhető.

A mezozoós és páleozoós képződmények belső 
szerkezetének geofizikai kutatása nagyon kez
detleges állapotban van, holott a földtani kuta
tás szempontjából pl. a mecseki liá§z vagy perm 
összlet szerkezetének ismerete rendkívül fontos 
lenne. Ehhez intenzív műszer- és módszerfej
lesztést tartunk szükségesnek. Elsősorban a ref
lexiós módszertől várhatunk eredményeket: 
RNP-vel, magnetofonos berendezéssel, vala
mint új rengéskeltési eljárásokkal célszerű kí
sérleteket kezdeni.

Kéreg

A hazai kéregkutatás már 10 éves múltra te
kinthet vissza. Az eredmények egyelőre tudo
mányos jelentőségűek. A kutatásokat 1964-ben 
már a szocialista országok geofizikusaival kö
zösen tervezett szelvényrendszerben végeztük. 
Ezekkel a mérésekkel a Kárpát-Balkán-i terüle
ten a másodrendű nagyszerkezeti egységeken 
és határzónáikban tanulmányozzuk a kéreg fel
építését.

A kéregkutatás módszerfejlesztését célzó ha
zai kísérletek célja, hogy egyrészt a viszonylag 
kedvezőtlen lehetőségek között is a nemzetközi 
kötelezettségnek eleget tegyünk, — másrészt, 
hogy ne csupán a másodrendű nagyszerkezeti 
egységek dimenziójában, hanem (amennyiben 
lehetséges) a nyersanyagkutatás szempontjából 
fontosabb, harmadrendű nagyszerkezeti egysé
gekre is kapjunk adatokat.

Következtetés

A geofizikai módszerek alkalmazása sok föld
tani feladat megoldásánál adott szép eredmé
nyeket, és valamennyi várható feladat meg
oldásában eredményesnek ígérkezik, sőt nél
külözhetetlennek látszik. A feladatok megoldá
sához jelentős műszer- és módszerfejlesztésre 
van szükség. A műszer- és módszerkutatás ezért 
a hazai földtani kutatás szempontjából ugyan
olyan lényegesnek látszik, mint külkereskedel
mi, vagy expedíciós szempontból. A géofizikai 
kutatásoknak világviszonylatban is súlypont
ját képező reflexiós mérések fejlesztése mellett 
az elektromos kutatások fejlesztése látszik cél
szerűnek a földtani feladatok megoldása szem
pontjából.
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Mélyfúrási
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A hazai mélyfúrási geofizika fejlődésének 
útját leginkább jellemezhetjük azokkal a prob
lémakörökkel, amelyeket vizsgálatai körébe be
vont. Ebbői a szempontból a fejlődés az alábbi 
fokozatokon haladt keresztül:

1. Első kezdeti lépésként francia műszerek
kel, francia megbizásból működő szakemberek 
végezték a méréseket kizárólagosan olajkutatási 
célokból.

2. A második időszakban szovjet kutatások 
hatására a BKZ mérések és általában a réte
gek mélyebb elemzésének bevezetése történt 
meg.

Erre az időszakra esik a magyar műszergyár
tás megindulása.

Ekkor veszik kezdetüket azok a  törekvések, 
amelyek a kőolajkutatáson kívül más területek
re, elsősorban a víz- és kőszénkutatás terüle
tére is be kívánják vezetni a karottázs mérése
ket.

3. A harmadik időszakot az új módszerek ki
kísérletezésére és bevezetésére való törekvés 
jellemzi. Használatba kerülnek a rádióaktív 
módszerek, a mikroellenállás módszerek és a 
fókuszált áramterű ellenállás módszerek.

Erre az időszakra jellemző, hogy a karottázs- 
mérések alkalmazása általánossá válik a nem 
olajkutató fúrásokban és speciális feladatok 
megoldására használják az olajkutató fúrások
ban.

Ekkor válik kutatási feladattá a fúrólyukak 
radiológiai vizsgálatával egyes elemek 
jelenlétének kimutatása és mennyiségének meg
határozása.

Az első két időszakra jellemző, hogy a fel
adatok megoldásán túl kevés önálló kutatási 
motívumot tartalmazott legalább is módszer
tani és műszertechnikai vonatkozásban.
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geofizika
és Sebestyén Károly

Olajkutatás területén az első időszak feladata 
az 1000—2000 m közötti mélységekig lefúrt és 
agyagmárga-homokkő összleteket harántolt fú
rásokban a szénhidrogén tároló rétegek kimu
tatása. azok mélységi helyeinek meghatározása 
volt.

Később a harántolt rétegösszletek bonyo
lultsága, az erősen agyagos homokkő, valamint 
a másodlagos porozitású repedezett tárolók ku
tatása, a kutatási átlagmélység növelése, és 
főképp a termelési problémák megoldásába va
ló bekapcsolódás, az addig alkalmazott geofizi
kai módszerek bővítését tették szükségszerűvé. 
Bevezetésre és széleskörű alkalmazásra kerül

je k  az elektromos módszerek közül a BKZ, a 
Gulf-Coast és a mikrolog eljárások, melyek 
egyedi vagy kombinált alkalmazásával egyes 
esetekben különböző geofizikai paraméterek 
meghatározásával megbecsülhetővé vált a vizs
gált réteg szénhidrogén telítettségének foka és 
a parazitásának mértéke. Bonyolult, litológiai- 
lag zavart rétegsor esetében pedig kijelölhetők a 
porózus, szénhidrogén tárolására alkalmas ré
tegek. A nagylengyeli repedezett mészkőtárai ó 
feltárásánál rendszeresítették a radioaktív mé
rési módszerek közül a természetes gamma és a 
neutron gamma méréseket. Elkezdte a latero- 
lóg mérési eljárás elméleti és gyakorlati kidol
gozását.

A nem olajkutatási területen való alkalmazás 
elsősorban vízkutatásban nyújtott jelentős 
eredményeket. Néhány év munkálatai bebizo
nyították, hogy a karottázs mérések már a leg
egyszerűbb mérési kombinációkban (1 PS, 1 
potenciál és 1 gradiens ellenállás görbe) olyan 
biztonsággal szolgáltatják a víztárolásra alkal
mas rétegeket, hogy a fúrási és csövezési tech
nika alapjául is szolgálhatnak. Ezt tükrözi az
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