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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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új vízügyi szabvány is, mely a karottázs mé
réseket kötelezően előírja.

A kőszénkutatás volt a másik terület, melyen 
a hagyományos karottázs eljárások alkalmazást 
nyertek. Az eredmények a földtani felépítés 
függvényében több-kevesebb eredményt hoz
tak, de nem jelentettek végleges megoldást még 
a kőszenek detektálásában sem.

A radiológiai eljárások közül először a ter
mészetes gamma sugárzás, majd a szórt gamma 
sugárzás (gamma-gamma mérés) és a neutron 
gamma mérések alkalmazása kezdődött meg.

Vízkutató fúrásokban a természetes gamma 
sugár eloszlásának mérése jelentősen kiegészí
tette az elektromos mérésekből nyerhető inter
pretációt. Nem csak a folyadékviszonyoktól füg
getlenítette a homokrétegek felismerését, ha
nem lehetővé tette az esetleges agyagos szeny- 
nyeződés megállapítását is.

A gamma-gamma mérések alkalmazása pedig 
megnyitotta az útját a porozitás meghatározá
sának (a térfogatsúly segítségével). Legnagyobb 
jelentőségüket a radiológiai mérések mégis a 
kőszénkutató fúrásokban érték el, Már a ter
mészetes rádióaktív tulajdonságaik alapján is 
általában elválnak a széntelepek a meddő réte
gektől. A gamma-gamma mérés viszont nem 
csak a megnyugtató detektálást oldja meg, ha
nem a térfogatsúly és ezáltal a hamu- 
tartalom kiszámítására is lehetőséget nvújt.

Eredményesnek mutatkoztak a karottázs mé
rések más ásványi nyersanyagok kutatásában is 
(pl. bauxit, mangán stb.).

A vázolt feladatok megoldása nem igényelte 
újabb elvan működő berendezések szerkesztését. 
A radiológiai problémák megoldása a GM szám
lálócsővel (v. szciirHlláclÁs detektorral! működő 
szintmérő műszerekkel lehetséges volt. csupán 
a megfelelő izotóp csatlakozásának szükséges
sége merült fel. és az interpretációs tevékeny
séget kellett megfelelően kifejleszteni.

A kutatásokkal szembeni igények a továb
biakban egyre sokrétűbbé váltak. Nemcsak az 
egyes módszerek által szolgáltatott mérési ered
mények pontosabbá, mennyiségi analízisre al
kalmasabbá tétel lett a feladat, hanem szüksé
gessé váltak a korszerű mérési kombinációk be
vezetéséhez alkalmas eszközök is.

Szénhidrogén kutatás esetében a problémák 
súlypontja a szénhidrogén szempontjából re
ményteljes mélyszintek (5000—6000 m mély
ségig) kutatására és feltárására irányul. Ezen a 
területen figyelembe kell venni, hogy az eddigi 
kutatások során egyes alföldi fúrásokban nagy 
túlnyomású rétegekkel és magas talpi hőmér
séklettel találkoztak. Így például U—7. számú 
fúrásban 2000 m-ben a réteg nyomása 322 at 
volt, Kab—4. sz. fúrásban pedig ugyancsak 
2000 m-es talpmélységnél a hőmérséklet 156 °C 
volt. Ilven körülmények között a lemélyítésre 
kerülő fúrásokban a geofizikai műveleteket ma

gas hőmérsékleten és nagy fajsúlyú iszapban 
kell elvégezni.

A továbbiakban nagy hő (300 °C) és nyomás
it 000 at.) tűrő kisátmérőjű karottázs és réteg
megnyitási eszközöket kell üzembeállítani. Fel 
kell készülni, hogy a fúrás-műszaki problémák 
megelőzésére különleges öblítőfolyadék (olaj
bázisú iszap stb.) alkalmazásakor, illetve ag
resszív sósvíz betöltése esetében úi karottázs 
mérési eljárások bevezetése megtörténhessen.

A mélységnövekedésből származó feladatokon 
kívül az eddig vizsgált mélységekben hatéko
nyabbá kell tenni a karottázs értelmezés mun
káját.

Az aránylag nagy vastagságú homogén ho
mokkő tároló rétegek értelmezésénél problémát 
jelent a permeábilitás becslése, a visszamaradó 
szénhidrogén mennyiségének meghatározására; 
továbbá a porozitás becslés és egyes ku
tatási területeken a rétegvíz ellenállásának 
meghatározása.

A probléma megoldására laboratóriumi méré
sekkel meg kell határozni a tároló kőzetek 
fajlagos ellenállása és áteresztő képesség kö
zötti összefüggést. Tanulmányozni kell az át
meneti zóna paramétereit és ki kell dolgozni 
karottázs kábellel működő rétegvizsgáló eszkö
zöket.

Agyagos homokkövek minőségi értelmezése 
(azaz szénhidrogén tároló kijelölése) is egyes 
esetekben pl. a vékony homokos-agyag és agya- 
gos-homokcsíkok váltakozásánál jelenleg meg
oldatlan. Ide tartozik a flis jellegű és a tufás 
összletek értelmezése, amelyeknél többnyire 
csak a tárolónak feltételezhető intervallumok 
kijelölése történik meg.

A feladat megoldására széleskörű elméleti és 
gyakorlati munka kezdődött, mely eredmények
kel kecsegtet.

A termelés problémáinak vizsgálata kapcsán 
eredménnyel próbálták ki a neutron-gamma 
méréseket a felső pannon agyag-homokkő össz- 
leteinek száraz kútjaiban a termeltetés közbeni 
gáz-vízhatár mozgásának nyomon követésére.

A továbbiakban egyrészt szükséges a viszo
nyítási értelmezési eljárás vegyes, tehát disz
perz agyagot tartalmazó szendvics-ré+egekre is 
kidolgozni, másrészt pedig új, külföldön' ered- 
ménnvel alkalmazott mérési módszereket, így 
pl. indukciós szelvényezést kell kipróbálni.

Tágabb értelemben ehhez a csoporthoz tar
tozik a konolomerát tárolók értelmozése, ame
lyeknél a tengely és radiális irányú formáció 
faktor változékonysága miatt egyes esetekben 
a minőségi interpretáció is komoly nehézségek
be ütközik. A probléma megoldására sok ener
giát igénylő munkát végeznek.

Eredményesnek mutatkozik a két különböző 
szondahosszal végzett neutron-gamma mérés a 
pusztaföldvári konglomerátum gáz-olaj fázis
határának kimutatására. A módszert, amely a
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gamma-gamma mérési eljárás kombinációjával 
bővíthető, más tároló típusokban is ki kell pró
bálni. A konglomerátum olajzónáinak kimuta
tására két pusztaföldvári kútban kísérleteket 
végeztek elektro-kémiai mérési eljárások (re- 
dox potenciál, pH mérés) alkalmazásával.

A továbbiakban az elektrokémiai módszerek 
alkalmazási technológiájának egyszerűsítése le
hetővé teszi az eredményes, széleskörű beveze
tést.

A másodlagos parazitással rendelkező karbo
nátos tárolók értelmezési problémája egyrészt, 
hogy a különböző típusú homokkő tárolóknál 
meghatározható geofizikai paraméterek (ellen
állás, neutron tulajdonság stb.) és effektív po- 
rozitás, valamint az olajtelítettségi tényezők 
közötti kapcsolat a nagymértékű tapadóvíz je
lenléte miatt hiányzik, másrészt az elárasztott 
zóna mélysége oly nagy, hogy az érintetlen 
zóna a meglevő mérési módszerekkel nem ér
zékelhető. Ezen okok miatt a repedezett kar
bonátos tárolók minőségi értelmezése komoly 
nehézségekbe ütközik.

Komoly előrelépést jelentene a bonyolult fel
adat megoldásában a hasadékvizsgáló- neutron- 
gamma laterolog kombináció módszerének 
üzemszerű bevezetése. Sikerrel próbálták ki a 
repedezett zónák olajos szakaszainak kijelölé
sére az elektro-kémiai eljárásokat is.

Kőszénkutatás esetében a gamma-gamma mé
réseket azonos szintre kalibrálva fel kell hasz
nálni a telepek térfogatsúlyának meghatározá
sára, ami egyrészt a  készletszámítások pontos
ságának növelését teszi lehetővé, másrészt a 
hamutartalom meghatározását is lehetővé teszi.

Az ásványkutató és a földtani alapfúrások 
vizsgálatában a kutatásoknak radiológiai mód
szerek felhasználásával a makroszkópos analí
zistől az egyes elemek közvetlen kimutatására 
alkalmas megoldások felé kell haladniuk. A 
nagymélységű fúrások vizsgálatának igénye a 
magasabb hőmérsékletek elviselésére álkalmas 
eszközök kikísérletezését hozták előtérbe. A na
gyobb mélységek egyúttal ráirányították a fi
gyelmet az egyszerre több paraméter mérésére 
alkalmas karottázs berendezés létrehozásának 
jelentőségére.

Jelenleg ezek tekinthetők a legfontosabb ku
tatatási feladatoknak, természetesen alanos 
megfontolást igényel az, hogy a felsorolt főfel
adatok műszeres vonatkozásainak melyike old
ható meg saját kutatásokkal, és melyiket cél
szerű beszerezni, elsősorban KGST országokból, 
vagy ezen kívül eső területről. Az nvilvánvaló, 
hogy pl. az akusztikus karottázs méréseket a 
karottázs interpretáció és a szeizmikus kuta
tások egyaránt nélkülözik. Bevezetésük évek 
óta aktuális, de a műszer beszerezhetősége 
miatti nehézségek mindeddig nem tették 
ezt lehetővé. Előállítására irányuló hazai

műszerkutatások megindítása mégsem látszik 
kellően megalapozottnak.

A másik modern karottázs eljárásnak — az 
indukciós ellenállásmérésnek — előnyös al
kalmazhatósága szintén indokolja minél gyor
sabb bevezetését. Ha azt akarjuk, hogy a meg
felelő műszer létrehozására vonatkozó törek
véseink ne jussanak az akusztikus berendezés 
sorsára, akkor a rendelkezésünkre álló tapasz
talatok megfelelő felderítése és felhasználása 
alapján intenzíven foglalkoznunk kell a műszer 
létrehozására és a kiértékelés segédeszközeinek 
elméletileg megalapozott és modelleken ellen
őrzött megteremtésével.

A radiológiai kutatások területén a mélyfú
rási geofizika elé tűzött cél: az elemek detek
tálása két irányú intenzív kutató munkát igé
nyel. Az egyik irány a kimutatni kívánt elem 
megfelelő izotópjának létrehozására alkalmas 
neutron forrás, vagyis a fúrólyukban alkalmaz
ható neutron generátor, amelynek véeleges ki
alakításában többféle energiájú neutronok meg
határozott időtartamú kibocsátására alkalmas
nak kell lennie. Nyilvánvaló, hogy jelenlegi 
erőink egy ilyen kérdés megoldásához elégtele
nek, de azok az eredményes kísérletek, melyek 
a KFKI-ben hazai neutron generátor laborató
riumi kialakítását lehetővé tették, azzal a re
ménnyel töltenek el bennünket, hogy a meg
felelő kapcsolatok létrehozásával a lyuk-neut- 
ron-generátor kérdései megoldódnak. Távolról 
sem akarjuk itt azt állítani, hogy egy első mo
dell kialakításával mindenfajta kérdés, minden 
mélységű fúrásban, minden problémát megold, 
de tapasztalatgyűjtésre ad lehetőséget.

A második kutatási irány: a keltett sugárzás 
detektálása és analizálása. Laboratóriumi vizs
gálatban ez a kérdés szintén megoldott, de a 
mélyfúrási geofizikai alkalmazásnál még a 
megoldások irányainak elvi kérdései is tisztá
zásra várnak (pl. magnós jelrögzítés és sokcsa
tornás analizátor későbbi, vagy néhány csatorna 
azonnali analizálással stb.).

A tendenciák figyelembe vételével azt álla
píthatjuk meg, hogy a fúrólyukak minél rövi- 
debb ideig való igénybevétele és a lehető leg
szélesebb információnverés egymásnak ellent
mondó feltételei egyidőben úgy nyerhetnek ki
elégítést, ha a mérés folyamán impulzus anyag 
amnlitúdó, b^ütésszám, mélyséffelosztás stb. 
adatai reprodukálható módon rögzítést nyernek, 
és az utólagos analizálást lehetővé teszik.

Mindezeket összefoglalva azt állapíthatjuk 
meg, hogy a mélyfúrási geofizikai hazai felada
tok közül jelen pillanatban a műszer és az 
ezekhez kapcsolódó módszerkutatások a leg
sürgetőbbek. A fent felsorolt problémák is azt 
igazolják, hogy nem szabad megfeled
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kezni azokról a munkálatokról sem, melyek a 
karottázs mérési anyagnak a regionális földtani 
értelmezésben való minél eredményesebb fel- 
használását célozzák, és arról a segítségnyúj
tási kötelezettségről, amely a fúrás műszaki álla

potának vizsgálatában a karottázs szakemberre 
hárul.

Végezetül, mint állandó feladat jelentkezik
a karottázs vizsgálatok leggazdaságosabb el
végzése.

Az elméleti geofizika
írta: Barta György

A Föld egy nagy fizikai test. A mindennapi 
életben megszokottaktól csak méreteiben kü
lönbözik. Méretei és az emberi életben betöl
tött különleges szerepe miatt fizikai tulajdon
ságait az alkalmazott fizikának egy külön ága, 
a geofizika vizsgálja. Ebből a megfontolásból 
következik, hogy a geofizika elméleti alapját 
részben a kísérleti és elméleti fizika eredmé
nyei, részben a nagy területekre, sőt lehetőleg 
az egész Földre kiterjedő mérési adatai szol
gáltatják. Az elméleti geofizikus feladata, hogy 
ezekből a különböző alapokból a Föld fizikai 
jelenségeinek magyarázatát kutassa, sőt ezen 
túlmenően lehetőleg új jelenségek létezését 
előre jelezze, illetőleg azokat felfedezze. A 
Föld anyagai szoros egységet képeznek; saját
ságai és folyamatai a felszíni formákat és a 
külső kéreg felépítését is meghatározzák. A 
Föld pontosabb megismerésén keresztül ezért az 
elméleti geofizika a nyersanyagkutatást is elő
segíti. A vizsgálati módszerére vonatkozó ala
pokat a fizikusok szolgáltatják, míg a Földre 
vonatkozó mérési adatok összegyűjtésén és ér
telmezésén már a geofizikusok fáradoznak.

Magyarországon a második világháború vé
gén az elméleti geofizikát meglehetősen elha
nyagolták. Mágneses és gravitációs erőte
rünk időbeli változásáról és általános térbeli el
oszlásáról keveset tudtunk. Országos mágneses 
alaphálózat-mérésünk utoljára 1890-ben volt, 
gravitációs alaphálózattal pedig egyáltalán nem 
rendelkeztünk. Sem mágneses, sem gravitációs 
obszervatóriuimunk nem működött, egy, a szá
zad elejéről származó elavult szeizmológiai ob
szervatóriumi hálózat küzdött a teljes meg
semmisüléssel.

A reménytelennek látszó helyzetben csak az 
volt a bíztató, hogy a nyersanyagkutatási cél
lal végzett felszíni geofizikai mérések fejlődés
nek indultak. Az ilyen típusú munkák nem 
képzelhetők el az ország általános geofizikai 
képének ismerete és geofizikai alapkutatás nél
kül; ezért ez a fejlődés az elméleti geofizikát

is magával vonta. Bizonyos kezdeti nekifutási 
idő elteltével — meglepően gyorsan — már az 
50-es évek első felében kialakult az elméleti 
geofizikai munkák egy sokat ígérő csúcspontja. 
Az egyik első lépés ezen a területen a buda
keszi ideiglenes mágneses obszervatórium mű
ködésének megindulása volt 1949 elején. Az 
obszervatórium variációs adatainak felhaszná
lásával 1949—50-ben el tudtuk végezni a már 
nagyon régen égetően szükséges országos mág
neses alaphálózat mérését. 1954-ben készült el 
a végleges, elhelyezésű tihanyi geofizikai ob
szervatórium.

Az Eötvös működése óta eltelt évtizedekben 
igen sok gravitációs mérést végeztek az ország 
területén. A heterogén mérési anyag egysége
sítése céljából 1951—54. között készült el az 
első- és másodrendű országos gravitációs alap
hálózat.

Ebben az időben alakultak ki a soproni Bá
nyászati és a budapesti Tudományegyetem geo
fizikai tanszékei. A tanszékek megoldották a 
geofizikus utánpótlás kérdését és fontos elvi 
kutatási munkát is folytattak az oktatási tevé
kenység mellett.

1952-ben jelent meg először folyóiratunk, a 
Geofizikai Közlemények, és 1954-ben megala
kult a Magyar Geofizikusok Egyesülete. A köz
lemények és az egyesület igen fontos szerepet 
játszottak a különböző geofizikai kutatások egy
ségesítése terén. Lehetőséget nyújtottak ui. a 
geofizikusok gondolatainak közlésére, terjeszté
sére és társadalmi keretet adtak a belföldi és 
külföldi szakmai kapcsolatok kiépítésére. Nem 
véletlen az, hogy éppen a folyóirat megjelenése 
és az egyesület alakulása idejében tűnt fel a 
Föld felépítéséről és folyamatairól két új geo
fizikai elgondolás hazánkban.

Az egyik gondolat az, hogy a Föld a geoló
giai korok folyamán nem zsugorodott, ha nem 
tamilt.. A probléma irodalmi gyökereit már ré
gebben is megtaláljuk, de fizikai bizonvítékok 
összegyűjtésével egységes földfizikai elméletté
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