
Radiális szondázások alkalmazása a nagymélységű 
geoelektromos kutatásban

irta: Verő László — V. Bandi Emese

A magyar medencében folyó nagymélységű 
geoelektromos kutatások célja a paleo-mezo- 
zoós medencealjzat mélységének felderítése, il
letve a harmadkori medenceüledékek vastagsá
gának meghatározása. Ehhez különböző elektro
mos paraméterek ismerete szükséges.

Az alföldön általában olyan háromréteges 
(H°°) mélyszondázási görbéket használunk, 
amelyek az alábbi rétegparaméterekkel jelle
mezhetők :

1. A  fedőréteg fajlagos ellenállása (ef  ) 
változó, de 15 ohmnál nagyobb, vastag
sága m /

2. A  geoelektromos vezérréteg fajlagos el
lenállása (<?„) 5— 15 ohmm, de é / - n é l  
kisebb vastagsága m„

3. A  medencealjzatot képező rétegsor faj
lagos ellenállása (0 a ) végtelen, vagy 
közel végtelen, települési mélysége 
M a =  m f +  m „ (1. ábra).

A  földtani felépítés geoelektromos szem
pontból akkor kedvező, ha
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Ha a fenti tételek nem teljesülnek, a szon- 
dázási görbéből a medencealjzat mélysége az 
ekvivalencia-hatás miatt nem határozható meg 
egyértelműen, mivel a v <  3, <“ 1/3 paraméterű 
rétegsor felett mért szondázási görbe alakja 
„jellegtelen” . Az analitikus kiértékelés során 
több, vele azonos alakú elméleti görbét is talá
lunk, amelynek az a közös jellemzője, hogy
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Szélsőséges esetben a háromréteges réteg
sor helyett kétrétegest adhatunk meg.

Ezért, ha egy kutatási területen kizárólag 
ekvivalenciás görbéket kapunk, a geoelektro
mos módszer önmagában nem oldhatja meg a 
földtani problémákat.

1966-ban az Alföldön 53 szondázási görbét 
mértünk. A végleges kiértékelés után „ekviva
lenciás” minősítést kapott az összes görbék 
21% -a  (11 db). Az ekvivalenciás görbék terü
leti eloszlása egyenlőtlen. A  kutatási terület 
Vo-ára eső 16 görbéből 9, azaz az összes görbe 
56%-a kvivalenciális.

Az ekvivalenciális görbék túlsúlya miatt, a 
medencealjzat mélységtérképének megszerkesz

1. ábra. Idealizált geoeelktromos rétegszelvény és 
„H ” típusú szondázási görbe

tése bizonytalan, amit a kérdéses terület kö
zepén húzódó III. szelvény is bizonyít (2. ábra).

A  szelvény nyugati részén, a 3. és a 11. 
szondázási pontokon, mind Ny-i, mind K -i 
irányban torzult görbéket kaptunk, amely a

2. ábra. Az aljzat mélységének (M ) és a kiértékelés 
bizonytalanságának változása a III. szelvény mentén

kiértékelés bizonytalanságát az ekvivalencia 
mellett még növelte. A  12. pont Ny-i és K -i 
szondázási görbéje már torzulásmentes, de ek
vivalenciás, s így az aljzat mélységére kapott 
maximum és minimum érték eltérése jóval 
meghaladja az analitikus kiértékelés átlagos hi
báját, (A  ± 10%). A  20. ponton ekviva
lencia-mentes görbéket mértünk.

Ha s v értékét ismernénk, az ekvivalenciás 
görbéket is egyértelműen értékelhetnénk ki. 
£' ,,-t —  az eddigi gyakorlatnak megfelelően —  
a nem ekvivalenciás görbéktől nyert adatokból 
szerkesztett eloszlási térképből interpolá
lással határozzuk meg. Ennél a módszernél 
azonban fennáll annak a veszélye, hogy a tér
kép megszerkesztésénél jelentős szubjektív hi
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bát követhetünk el, azaz az aljzat mélysége 
gyakorlatilag olyan pontossággal határozható 
meg, amilyen pontossággal £>„ -t ismerjük.

Bár az analitikus kiértékelés bizonytalan
ságát az elméleti görbék számának növelésével 
vagy a szubjektív hiba kiküszöbölésével csök
kenteni lehet, a teljes megoldást csak Q „ kellő 
pontosságú meghatározása jelentené.

Legkézenfekvőbb a fúrási karottázs adatok 
felhasználása lenne, de a különböző ellenállás
szelvények erre a célra csak korlátozott mér
tékben felelnek meg. A  felszíni mérések igen 
nagy kőzettömeg hatását integrálják, a fúrás
ból vett adatok viszont csak egy egészen szűk 
környezetre jellemzőek. A  horizontálisan vál
tozóellenállású rétegösszlet esetén problémát 
okoz az átlagérték meghatározása is.

Célravezetőnek látszik más módszert ke
resni. Az egyes diplóelrendezések (ekvatoriális, 
azimutális, radiális, párhuzamos, merőleges) 
irodalmi leírása és az azonos paraméterű elmé
leti görbék összehasonlítása alapján a radiális 
dipól elktródaelrendezéssel végzett mérésektől 
várhatjuk a legkedvezőbb eredményt.

Azonos paraméterű ekvatoriális (DE) és ra
diális (DR) elméleti szondázási görbék összeha
sonlításából az utóbbi előnye a 3/a ábrából 
egyértelműen leolvasható:

3. ábra. Elméleti ekvatoriális és radiális, elméleti és 
transzformált radiális görbék

a) A DR görbe lemenő ága sokkal mere- 
dekebb, ezért a görbe alakja jellegzete
sebb.

b) A e l értéke jobban megközelíti Q „ 
értékét.

c) A  radiális elrendezésnek nagy hátránya 
viszont, hogy lehatolási mélysége csak 
fele az ekvatoriálisénak, így radiális 
szondázást önmagában nem gazdaságos 
végezni.

d) Olyan módszert kell találnunk, mely 
úgy egyesíti az ekvatoriális és radiális 
elrendezés előnyeit, hogy az a terepi 
észlelési munkálatokat nem növeli.

Alpin [1.] olyan összefüggést vezetett le, 
amelyeknek segítségével AMNB (ületve az 
AMNB-vel azonos dipól ekvatoriális) szondá
zási görbéket radiálissá lehet transzformálni, 
a következőképpen:

c'gó
di

ából e Q az AMNB vagy dipól ekvatoriális gör- 
ből vett látszólagos fajlagos ellenállás 
értéke „r” elektródatávolság mellett, 

& r a radiális görbe látszólagos fajlagos 
ellenállásértéke „r” elektródatávolság 
mellett.

dg,>!
A  mért görbéknél a d ~ differenciál

hányadost csak grafikus úton, vagy Lagrange- 
féle interpolációval tudjuk meghatározni. Az 
irodalomban megadott nagyszámú képlet kö
zött olyanokat kerestünk, melyek ± 5% -os pon- 
tosságúak és viszonylag kevés számolást igé
nyelnek. Az elméleti görbéken végzett ellen
őrző transzformálásokkal a következő két ösz- 
szefüggést választottuk ki:

Qr— Qo [1— 1,661 .(lóg e +1  — loge-][]
és

Qr- 0,8534e_1+ 0 ,7 4 9 ^ -0 ,6 0 3 0 0  f i

ahol e0 az AM NB vagy dipól ekvatoriális szon
dázási görbe „r” elektródatávolsághoz tar
tozó látszólagos fajlagos ellenálásértéke;

és Q - i , g f  i az —- illetve 1 2 • r távolsághoz
t'2

tartozó látszólagos fajlagos ellenállás a 
transzformált (radiális) értéke.

Ekvivalenciás görbék esetén a transzfor
málással kapott és az elméleti görbék eltérése 
a minimumpont környékén sem haladja meg a 
±  10%-ot, az átlagos eltérés pedig ± 2%  (3/b 
ábra).

A  fentiek ismeretében már vázolhatjuk azt 
a gazdaságos megoldást, mellyel —  a terepi 
munka növelése nélkül —  a kiértékelés bizo
nyos mértékig pontosabbá tehető. A  dipól ek
vatoriális szondázási görbék rendelkezésünkre 
állnak. Ezeket a két kiválasztott összefüggés 
segítségével radiálissá transzformáljuk, majd 
az ekvatoriális gröbékével teljesen azonos mó
don radiális elméleti görbék segítségével érté
keljük ki. Az így kapott Qv értékek 30— 40% - 
kal megbízhatóbbak az ekvatoriális görbékből 
nyert adatoknál.

Tekintettel a csekély többletmunkára, 
mely csak a feldolgozásra korlátozódik, a mód
szer gazdaságos és megkönnyítheti a geoelekt- 
romos mérések feldolgozását.

A  módszer gyakorlati kipróbálására az In
tézet mélyszondázó csoportja 1966 szeptembe- 
berében 3 radiális szondázást végzett. A  méré
sek előkészítése során irodalmi utalások alap
ján megállapítottuk, hogy a radiális szondázá
sokat az ekvatoriálishoz teljesen hasonló módon 
végezhetjük.
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A  III. szelvényen, á 12. ponton két irány
ban mértünk radiális elektródaelrendezéssel. 
A  12. pont kiválasztását az indokolta, hogy az 
itt mért DE görbék bár akvivalenciásak, de 
nem torzultak. A  eloszlási térkép alapján 

korr
qv legvalószínűbb értéke 1 1 , 0  ohmm.

A  szondázási görbe kezdeti szakaszát —  a 
kialakult gyakorlatnak megfelelően —  nem di
pól, hanem AMNB elrendezéssel mérjük. Ha 
dipól ekvatoriális szondázást végzünk, az 
AM NB szakasztranszformáció nélkül is csatla
kozik a dipól szakaszhoz. Radiális szondázásnál 
az AM NB-t radiálissá kell transzformálni. A  
teljes radiális görbe tehát 3 szakaszból tevődik 
össze:

1. transzformált AMNB
2. AB =  1000 m-es tápdipóllal mért pon

tok.
3. AB =  4000 m-es tápdipollal mért pon

tok.
Mielőtt a mérési eredmények ismertetésére 

rátérnénk, röviden összefoglaljuk, elvileg mit 
kellene kapnunk.

a) A  12.D3. ekvatoriális görbe transzfor
málásával előállított radiális görbe ki
értékelése ugyanazokat az M  ̂ és <? 
értékeket adja eredményül, mint a DE 
szondázási görbe ev korrelációs kiérté
kelése.

b) A  transzformált AM NB és DE görbék 
a dipól mért radiális görbével jól meg
egyeznek.

c) A  mért dipól radiális görbe ±  10%-nál 
nagyobb mértékben nem térhet el a 
transzformált görbétől.

d) A  6  =  0 °  és © =  4 5 0  azimuttal mért 
görbék egymással megegyeznek.

A  mért DR (dipól radiális) görbékről (4. 
ábra) az alábbiak állapíthatók meg:

4. ábra. A III .szelvény 12. pontján mért szondázási 
görbék

a) A  mért görbék erősen eltérnek a transz
formáit görbétől és a két eltérő azimutú 
görbe sem hasonlít egymásra.

b) A  transzformált DE görbe kiértékelé
séből e„  = 1 1  ohmm-t határozhatunk 
meg.

C) A  transzformált AMNB görbe a 0  =  0°-

os azimutú görbével jól egyezik, míg a 
© =  45°-os azimutnál már jelentős el
térések láthatók.

d) A  különböző tápdipóllal mért görbesza
kaszok jól egyeznek.

Módszerünk gyakorlati alkalmazása —  a 
b) pontban foglaltak kivételével —  sikertelen 
volt. A  sikertelenség okát abban kell keres
nünk, hogy a radiális elrendezés nagyobb fel
bontóképességével együtt jár az inhomogenitá
sok iránti nagyobb érzékenység is. Mind az el
méleti görbék számolásánál, mind a transzfor
mációs képletek levezetésénél szigorú kikötés 
az, hogy a közeg rétegzett, de vízszintes irány
ban homogén. Igaz, ugyanez a feltevés szerepel 
az AMNB és dipól ekvatoriális elméleti gör
bék levezetésénél is, de ezek az elrendezések 
kevéssé érzékenyek, így a gyakorlatban előfor
duló inhomogenitások a mérést csak kismérték
ben zavarják.

Hasonló eredményeket kaptunk a harma
dik radiális szondázással is, így ennek részletes 
ismertetésére nem térünk ki.

Anderson és Keller [4] ismertet radiális 
szondázásokat, melyeket DNy-Iowában végez
tek. Eredményeik —  bár jobbak a mieinknél —  
analitikusan nem értékelhetők ki, csak olyan 
közelítő módon, ahogy az az 5. ábrán látható.

Radiális stordizísl gOrtik:
LAAtúnon is eXKitu nroirén

5. ábra. Radiális szondázások DNy-Iowa területén 
Anderson és Keller nyomán

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy az 
alkalmazott transzofrmációs eljárás és a terepi 
kontrollmérések eredménye, annyira eltérő, 
hogy e v értékét sem fogadhatjuk el biztos 
adatnak. Ezért a DE görbék transzformációjá

val tovább vizsgáljuk a Qm — gvw értékek
V

viszonyát, s kisebb mélységű méréspontokon 
tisztázzuk az inhomogenitás, a rétegdőlésből és 
a vonatkozási pontok eltéréséből felmerült tor
zulások kiküszöbölésének gyakorlati lehetősé
gét.

npuMCHeitHe paflKaahucro 3o::flr:.ozo::z« npH reoajiCK- 
TpuMecKisx KCC.iesoBaHHax öojibiuoii rjiyÖMHbi

Jl. H e e o —9 .  E . - B a M u
ffanHan pnőora 3amiMaeTca uejibiM pjiflOM npoSaeivi, 

BOSHHKaKHUHX HpM I'liiMepeHUH nOBepXHOCTHUX CűnpOTHIJ- 
JieHHÍÍ, a UMCHHO, B03MOM<H0CTblO pa3peüieHH5I paCLHH(l)- 
pOBKH KpHBblX H3MCp0HHÍI OÖJiaCTH 3KBHBaJieHTHOCTH. tÍ3 
nepecMOTpa jurrepaTypnoro MarepnaJia aBTop npHxoanT 
k BbiBoav, mto annojibHbie, paaiiajibno pa3MeiueHHi>ie Kpn- 
Bwe aaior Go.nee öjiaronpn5iTHbie pe3yjibTaTbi pacuiHí])-
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pOBKH. HMeeTCH B03M0>KH0CTb H fljlfl TpaHC<j)OpiViaHHH JXH- 
nojibiibix BKBaTopnajibHbix kphbbix b auncuibHbie pa.au- 
ajibHbie KpuBbie. Ho TpaHccJxip.wHpoBaHHbie h n3.\\epeH- 
Hbie flP-i<pnBbie cmibHO pa3.nima iotch Me>i<ayco6oíí
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A „Mohole”, a földkéreg átfúrásának terve
írta: Dr. Alliquander Ödön

/
Bevezetés, előzmények

A  kőolaj fúr ás immár több mint 100 éves 
története alatt, Drake ezredes 1859-ben gőzgép
hajtású kötélfúrás módján mélyített 21 m mély 
pennszilvániai olajkútjától, az éppen 100 év 
múlva: 1958-ban Texasban fúrt 7 724 m rekord
mélységű „University 1EE” fúrásig vezetett az 
út.

E rekordmélységű fúrás nyomán ma már a 
földkéregkutatás kereken 8 km mélységig ter
jed, s ennek során Texasban, Dél-Louisianában 
több kút 6400— 6990 mrből kőolajat, földgázt 
termel. A  rekordmélységű fúrásokkal világszer
te mind nagyobb mélységig, mind nagyobb se
bességgel igyekeznek felkutatni, feltárni a 
földkéreg ásványkincseit, az üledékes kőzetek 
szénhidrogén tartalmát, illetve a tárolókőzetbe 
mélyített termelőkutakon át a felszínre hozni. 
Ezek az újabb és újabb rekordmélységű, s ho- 
va-tovább rekordsebességgel mélyített fúrólyu
kak is azonban csak a földünk felületének még 
egyharmadát sem kitevő szárazföldön, s néhány 
tengeröböl partközeli vize fölött mélyülnek. 
Egyelőre tehát a földkéreg megismerése, —  
bármennyire is intenzívnek látszik, mind late
rális, mind vertikális irányban a szénhidrogén
kutatás — , kismértékű. A  szénhidrogénkutatás 
céljából mélyített, évenként közel 100 millió 
méternyi mélyfúrás ugyanis csak a szárazföld
re, s a földünk viszonylag sekély vizekkel borí
tott felületére korlátozódik, s ott is nem egé
szen 10 km mélyre hatol, tehát mindössze a 
földünk arányaiban tojáshéjnyi kérgének egy- 
harmadáig-egyötödéig. A  földkéregnek ezek a 
„tűszúrásai” —  annak ellenére, hogy ma már 
kedvező esetben a 3000 m mélységet 2 x 24 óra 
alatt és az 1 mérföldet, azaz 1600 m -t 24 óra 
alatt is elérik, még mindig lassúak és drágák. 
Egy rekordmélységű „tűszúrás a földkéregbe” 
k!b. 150 millió Ft-'ba kerül, és az eredménye 
sokszor csak néhány geológiai adat.

A  növekvő szénhidrogén-igény kielégíté
sére világszerte igyekeznek a kutatást mind a 
mélység felé, mind a vízzel borított területek 
fölé kiterjeszteni.

Egymásután látnak napvilágot a 10 000—  
15 000 m-es fúrások tervei, s ma már azt lehet 
mondani, hogy a 10 000 m-es fúrásokat legfel
jebb a nagy költségek késleltetik, mert az ilyen 
fúrások lemélyítésének technikai problémái 
megoldottak. A  15 000 m mélység elérésének 
azonban még akadályai vannak. A  fúrócső és 
béléscsőoszlop önsúlya okozta húzóigénybevé
tele és a szilárdsága ezzel, valamint a külső 
összeroppantó nyomással szemben, 100 kp/mm2 
feletti folyási határú, de amellett megfelelő 
rugalmasságú acélt kíván. Bár a 15 000 m-es 
fúrások legnagyobb várható csőoszlop súlya az 
500 tonnát meghaladja, ennek a csőoszlopnak 
felfüggesztése már megoldott. A  rotari fúróbe
rendezés emelőmű-fúrótorony-csigasorrendszer 
együttese 4000 LE emelőmű teljesítménnyel és 
600— 700 Mp horogteherbírással az iparban 
használatos legnagyobb terhet emelő szerkezet. 
A  legtöbb várható nehézséget a feltételezett 
magas hőmérséklet és nagy nyomás okozza. 
500° C fölötti hőmérsékletre számítva, bizony
talan ennek hatása a csőoszlopra, a fúróra, s 
minden bizonnyal óriási nehézségeket okoz az 
iszappkezelés és a cementezés terén, tehát a 
béléscső mögé a rétegek izolálására benyoman
dó cementtejnek a kötéskezdet ideje előtti el
helyezése szempontjából, nem is szólva az 
elektromos szelvényezésnek és a béléscső-per
forálásnak a várható hőmérséklet mellett fellé
pő nehézségeiről (szigetelő anyagok hőállósága, 
a robbanóanyagok öngyulladása).

A  nagynyomású szerelvények, kitörésgátlók 
kevesebb gondot okoznak. Az 1000— 1500 at 
üzemnyomású szerelvények ma már sorozat- 
gyártásban készülnek, s így a 2000 at-ás szerel
vények elkészítése megoldhatónak látszik. A  fú
rások mélységének kiterjesztése a 10 000 m-ről
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