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Ismeretes, hogy a mélyfúrási gyakorlatban 
a hőmérsékletmérések a legutóbbi időkig — kü
lönösen hazai gyakorlatban — csupán a hőmér
séklet abszolút értékének mérésén alapuló szel
vényezésre és talphőmérsékletmérésekre korlá
tozódtak, ami a műszertechnika korábbi fejlett
ségi fokára vezethető vissza. Az elmúlt másfél 
évtizedben azonban világszerte rohamos fejlő
dés indult meg a hőmérsékleti mérések tovább
fejlesztése érdekében. Ennek eredményeként a 
világ geofizikai élvonalába tartozó államokban 
kialakították a termoanomália és termogradíens 
szelvényezési módszereket Г1; 21.

A termogradiensmérés két pont közötti hő
mérsékletkülönbséget regisztrálja. A termoano
mália mérés a mélység felé első közelítésben li
neárisan emelkedő hőmérsékletgörbére rárakodó 
lokális anomáliákat, olymódon, hogy egy híd- 
kapcsolásban lévő nagy hőtehetetlenségű érzé
kelő méri a lineárisan emelkedő átlagos hőmér
sékletet
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egy kis hőtehetetlenségű pedig a helyi értékeket, 
s így a regisztrátumon a kettő különbsége jele
nik meg, amelyet anomáliának nevezünk. Az elő
ző képletben То az évi középhőmérséklet, Т/ a 
fúrólyuk talphőmérséklete, z a mélységkoordi
náta, lefelé irányított rendszerben, H pedig a 
fúrólyuk mélysége.

Az elmúlt évtizedben már működtek váltó
áramú húzalellenállás-hőmérős lyukműszerek a 
Szovjetunióban 111 és az Egyesült Államokban 
121. Ezek a műszerek meglepően jó eredménye
ket szolgáltattak és számtalan gyakorlati cél 
megvalósítását tették lehetővé, pl.: gázbetörés 
helyének, alaphegység közelségének, stb. meg
határozását. A félvezetők akkori fejlettségi fo
kán elvetették ezek alkalmazását, mivel az elő
állított termisztorok csupán alacsony kb. 80— 
100 C" alatti hőmérsékletek mérésére voltak al
kalmasak.

A félvezetők technikájának utóbbi években 
végbement páratlan ütemű fejlődése azonban 
megteremtette a félvezetőkkel működő termo
anomália és termogradíens szelvényezés végzésé
re alkalmas műszer konstruálásának lehetőségét, 
hiszen ma már a termisztorok alkalmazhatósá
gának határa 400 C" körül mozog. A félvezető
ket ma már széles körben alkalmazzák a geo

termikus kutatásokban rendkívül nagy mélysé
gekben is, mint például az óceánok többezer 
méteres mélységben elhelyezkedő aljzatában 
történő földi hőáram mérésére 13] és egyéb geo
lógiai célokra 141.

Ilyen előzmények mellett készült el az MTA 
Bányászati Munkaközösségében egy nagyérzé
kenységű mérőműszer, mely a termoanomália és 
termogradíens mérését igen nagy pontossággal, 
gyorsasággal és rendkívüli üzembiztonsággal 
végzi. A műszer egyenáramú táplálású, tehát a 
váltóáramú műszereknek a hibáit (pl. kábelere
ken való visszacsatolás, erősítési zajok, stb.) ki
ejti, ugyanakkor 10 m min vontatási sebesség 
mellett 0,01 C" változást teljes biztonsággal ér
zékel, de 20 m min sebességnél is még 0,03 C" 
változásokat megbízhatóan regisztrál, és túlme
nően kielégíti azt az alapvető konstrukciós kö
vetelményt is, hogy az érzékelő mechanikailag 
tökéletesen védett.

Az említett műszer fúrólyukbeli kísérleteit

s/>

1. ábra

4 9



SP
fOwv á i, O P 0,5 fi fermogrodient

о 7 i t  йт ~~ О';  -с/т +

ЕЗ mórgo И  тогда, ЕЕ Homokká,
helyenként /тЗгдасШШ!

БЕЗ homokká homokos

А 0,4 fl 5, őő fermogrod/ens 2. ál ra

3. ábra

Imi homokos Imi homok 
agyag

EH ogyogos
homok

50



az Országos Földtani Kutató- Fúró Vállalat 
Északmagyarországi Üzemvezetőségénél végez
tük, de mértünk az Országos Kőolaj és Gázipari 
Tröszt, valamint az Országos Vízkutató Fúró 
Vállalat egy-egy fúrásában is. Méréseinkből ez
úton ismertetünk néhányat.

Termoanomália szelvényt mutatunk be egy 
szénkutató fúrásban (Edelény—461/85) az 1. sz. 
ábrán. Jól látható a termoanomália szelvényen a 
homokok hűtőhatása, és a telepeknél is mutat
koznak kisebb anomáliák. A 2. ábrán bemutatott 
termogradiens szelvény (Demjén Kelet—340. sz. 
fúrás) igen világos és jó kapcsolatot mutat a po-
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rózus rétegekkel. Ezen a szelvényen az elektro
mos méréseket az Országos Kőolaj és Gázipari 
Tröszt végezte. Az Országos Vízkutató Vállalat 
elektromos méréseit látjuk a 3. sz. ábrán bemu
tatott, a Szenttamási Állami Gazdaságban mé
lyített fúrólyukban, az említett szonda termo
gradiens felvételével. A 4. sz. ábrán bemutatott 
Tar 32/1. sz. fúrásban a termogradiens mérés 
jól kijelöli a porózus rétegeket.

A bemutatott, viszonylag kevés mérési 
anyagból látható, hogy a termogradiens és ter
moanomália mérések rendkívül széleskörben,

nagy érzékenységgel és felbontóképességgel al
kalmazhatók. (Például a fúrólyukba belépő víz 
és gáz helyének meghatározása, érckutatás, ré
tegkorreláció főként csövezett lyukakban, ce
mentpalást helyének indikálása nagy idő múltán 
is.) Ezenkívül a mérési módszer műszere rend
kívül olcsó. A mérés pedig viszonylag gyors, 
például a rádióaktív méréseknél alkalmazott 
vontatási sebesség 3—4 szeresével végezhető.

Összefoglalva a termoanomália és termogra
diens mérések eddigi eredményeit, kimondhat
juk, hogy e mérési módszerek olyan eredménye
ket adnak, amelyek a régen alkalmazott hőmér
sékleti mérésekkel megoldhatatlan feladatok 
voltak.

A már említetteken kívül vannak további 
felhasználási lehetőségek, melyek ma még nem 
ismertek kellően, de nem kétséges, hogy minden 
olyan jelenség a mélyfúrásokban indikálható, 
amely 0,01—-0.02 C° nagyságú anomáliát, vagy 
hasonló értékű gradiens változást ad. Továbbá 
a mérés feltétlen alkalmazandó a jelenleg fel
használt — a kőzetminták hővezetőképességének 
laboratóriumban való mérése és az abból való 
átlagérték számítása esetén — földi hőárammé- 
rési módszereknél az átlagos termikus viszo
nyokra nem jellemző minták kiszűrésére.
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