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Együttműködés a felszíni és mélyfúrási geofizikai kutatásban
A szocialista országok állandóan erősödő 

gazdasági együttm űködése a Tanács m egalaku
lása u tán  rövidesen k ite rjed t a geofizika külön
böző terü lete ire  is. Ezt az a körülm ény is külö
nösen indokolttá tette , hogy a Szovjetunió kivé
telével egyetlen szocialista ország sem foglal
kozott valam ennyi fa jta  geofizikai m ódszer fe j
lesztésével, illetve m űszer gyártásával.

Felszíni geofizika

A  kezdeti években az együttm űködés fel
színi geofizikai vonatkozásban m ajdnem  kizá
rólag a m űszerek fejlesztésére, az egyes orszá
gok specializálódásának m egállapítására, illetve 
az ezekkel kapcsolatos aján lásokra korlátozó
dott. Ezzel egyidejűleg fel kelle tt m érni az 
egyes országok m űszerszükségletét is.

A m űszergyártással foglalkozó értekezlete
ken rövid idő a la tt világossá vált, hogy a kü
lönböző kutatási feladatok m egoldása az eltérő 
geológiai adottságú terü leteken  m ás és más pa
ram éterű  felszíni geofizikai m űszereket igényel. 
Ennek a kívánságnak csak kellő kölcsönös m eg
értéssel és jó együttm űködéssel leh e te tt eleget 
tenni.

A hazai szeizmikus berendezések gyártása 
szovjet segítséggel indu lt meg M agyarországon 
A fejlesztői tevékenységhez meg kelle tt ism er
nünk országunk speciális (pl szeizmogeológiai) 
adottságát is.

Ism eretes pl., hogy hazánkban anom áliásan 
nagy a hőm érsékleti gradiens, teh á t a fú ró
lyukakban viszonylag kis m élységben is igen 
nagy a hőm érséklet. Ez számos szeizmoka- 
rottázs m érést te t t  eredm énytelenné. Hasonló 
problém ák a szocialista országokban nincsenek. 
A szeizm ikában hazánkban gyakoriak  az igen 
alacsony sebességű (150— 300 m/sec) nagy in ten 
zitású felszíni zavarhullám ok. Ezek elnyom á
sára kizárólag szovjet m űszereket alkalm aztunk, 
míg a m agyar m űszerek jobban m egállták a 
helyüket a táblás vidékeken. A Bolgár Népköz- 
társaságban kom oly problém át okoztak az in
tenzív nagyfrekvenciás zajok. Hasonló jelensé
get idehaza nem  tapasztaltunk . Az N D K -ban a 
zechstein-rétegek je len te ttek  szinte á thato lha
tatlan  ernyő t a nagyobb m élységű kutatások 
szám ára, Csehszlovákiában egyes m edencék 
olyannyira tektonizáltak, hogy a jó m érések 
értelm ezése is halla tlan  nehézségekbe ütközik.

B ár valam ennyi problém át még a m ai 
napig sem sikerü lt m egoldani, az együttm űkö
dés két és fél évtizede a la tt m inden terlüeten  
kicseréltük tapasztalatainkat.

A m űszeres problém ákon kívül foglalkoz
tunk  még a lapos és a bonyolult felépítésű 
szerkezetek ku tatásának  problém áival, m elyek 
tu lajdonképpen felölelték az egész felszíni geo

fizikai tevékenységet, annak  elm életi és gya
korla ti gondjaival egyetem ben.

A 25 éves együttm űködés a la tt ké t nagy 
fejlődési ugrást é rtü n k  meg, mégpedig a m ag- 
netofonos analóg és a digitális ugrásokat, m ely 
egyarán t k ite rjed t a m űszer, módszer, feldol
gozás és értelm ezés terü lete ire . Az évenkénti 
m unkaülések, az ezeken k ialaku lt egészséges 
v iták  és a m inden részletre k iterjedő  tapaszta
latcsere, m eggyőződésünk szerin t számos 
zsákutca elkerüléséhez vezettek.

Fölbecsülhetetlennek érezzük együttm űkö
désünkben azt is, hogy ennek  révén  a legújabb 
szakm ai eredm ényekhez igen gyorsan ju to ttu n k  
hozzá, s ezzel fejlődésünk egyenletessége ja 
vult.

V alam ennyi együttm űködő ország tevé
kenységét előnyösen befolyásolta az is, hogy 
m ások eredm ényeinek tükrében  m egláthatta  
m unkája  erős és gyenge oldalait és az állandóan 
tevékenységének jav ítására  ösztönözte. Külö
nösen m egm utatkozott ez a digitális technika 
m egjelenésének idején, ahol a közös tevékeny
ség m elle tt m egerősödtek a kétoldalú kapcsola
tok  is, m in t pl. NDK—MNK közös m űszer- 
gyártás, tapasztalatcserék a program rendszerek 
hatékonyságáról stb.

M élyfúrási geofizika

A  szocialista országok nem zetközi gazda
sága szervezetében a Kőolaj- és Gázipari, vala
m in t a Földtani Állandó Bizottság által össze
fogott és irán y íto tt együttm űködési tém ák kö
zött m indig szerepelt az ipari geofizika kom plex 
alkalm azásának, valam in t m űszer- és m ódszer
fejlesztésének problém ája. Ezek megoldása 
jelentős m értékben  hozzájárul a karotázstevé- 
kenység bővüléséhez, fejlődéséhez. M ivel az 
ipari geofizika az ásványkutatás egyik legössze
te ttebb  és legsokrétűbb módszere, esetenként 
sor k erü lt a rra  is, hogy a G épipari ÁB az 
A tom energiai ÁB keretein  belül folyó m unkába 
is bekapcsolódjunk.

A K G ST-szervezet létrehozása u tán  a tag
országok szakem berei kölcsönösen m egism er
ked tek  egymás karotázs szervezetével — az al
kalm azott m ódszerekkel, m érőrendszerekkel, a 
m unka volum enével, azokkal a speciális prob
lém ákkal, am elyek az ado tt ország geológiai 
viszonyaiból eredően, különös nehézséget jelen
tettek . Felm érték  a szénhidrogén-kutatás pers
pek tívá it és azokat a terlüeteket, ahol az egyes 
országokban jelentős eredm ények születtek, 
illetve lem aradás volt tapasztalható. E felm éré
sek lehetőséget biztosíto ttak  a tagországok kö
zötti hatékony segítségnyújtásra, együttm űkö
désre.

így  m ár az 1950-es évek végén kirajzolód
tak  azoknak az együttm űködési terü leteknek  a
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körvonalai, am elyek összhangban vannak  a 
szénhidrogén-kutatás fejlődésének világviszony
latban  tapasztalható  tendenciájával és am elyek 
nap jainkban  is az ipari-geofizikát é rin tő  m ű 
szaki-tudom ányos, va lam in t gazdasági eg y ü tt
m űködés tárgyá t képezik országaink között.

K ét átfogó nagy karotázs szak terü let — a 
m érési m ódszerek és m érőeszközök fejlesztésé
ről, valam int a m érési eredm ények feldolgozási 
és értelm ezési m ódszereinek tökéletesítéséről 
van szó.

1958-ban m egkezdődött a K G ST-tagorszá- 
gokban gyárto tt, illetve gyártásra  előkészített 
geofizikai eszközök, m űszerek és berendezések 
listá jának  összeállítása, va lam in t a m űszaki
fejlesztési m unka főbb irányainak  m eghatáro
zása.

E nnek eredm ényekén t a szocialista orszá
gokba irányuló karotázs berendezések exportja  
m ellett, egyre nagyobb m értékben  tám aszkod
tu n k  a hazai szénhidrogén-kutatásban  a KGST- 
országokból szárm azó geofizikai eszközökre. E l
sősorban a Szovjetunióból tö rténő  beszerzések
kel korszerűsítettük  m űszerparkunkat, bőv íte t
tük  a m érési választékunkat. így  k e rü lt sor 
szovjet m űszerek segítségével, többek között a 
hazai rad ioaktív  m érések bevezetésére, üzem e- 
sítésére, valam int kábeles tesz terek  alkalm azá
sára. U gyanakkor az akusztikus m érések k ísér
leti és ipari használatbavétele N D K -ban gyár
to tt lyukm űszerekkel tö rtén t.

Az utóbbi években felgyorsu lt a 4000 mi
nél nagyobb m élységekben várható  o laj- és 
gázkészlet ku tatása  és feltárása, am ely bonyo
lu lt feladatot jelent, különösen M agyarországon, 
ahol egyedülálló hőm érsékleti és nyom ásviszo
nyokkal kell m egküzdeni.

E m iatt a m agyar szénhidrogéniparban, el
sősorban hazai erőforrásokra tám aszkodva, in 
tenzív  m űszerfejlesztési tevékenység indu lt meg 
a hatvanas évek közepén, am elynek célja olyan 
nagy hőállóságú (max. 260 °C) és nyom ástűrésű  
(1200 atm .) lyukm űszerek előállítása, am elyek 
a különleges hazai igényeket is k ielégítik  és 
m egegyeznek a KGST kere tein  belül m eghatá
rozott m űszergyártás-szakosítás elveivel.

Az ennek m egfelelően elkészült, a hazai 
ku tatásban  általánosan használt 7000 m  m ély
ségkapacitású EL— 7000 típusú  nagym élységű 
karotázsberendezés, m elyet K G ST-országokba 
jelentős szám ban exportálunk. A hazai alkalm a
zás m elle tt szintén KGST exportcikknek  szám ít 
a 7 elektródás lyukelektronikás laterolog be ren 
dezés. Ezen kívül hazai fejlesztésből rendelke
zésre á llnak  a 260 °C-ig hőálló rad ioaktív  be
rendezések és a 230 °C-ig hőálló akusztikus 
cem entszelvényező m érőm űszerek. Fejlesztés 
a la tt van a nagyhőállóságú akusztikus kőzet- 
szelvényező és indukciós m érőm űszer is.

É rtékes eredm ényeket é rtü n k  el a — 
KG ST-országokban is érdeklődésre szám ot tartó  
— nagy hatásfokú, hőálló robbantólánc és rob
bantó szerkezetek kialakításában, ipari alkal
m azásában. A fejlesztés időszakában kom oly 
segítséget k ap tunk  a szovjet szakem berektől, 
akik a tapasztalatá tadás m elle tt lehetővé tették ,

hogy a szükséges hő-, nyom ás- és effek tív itás- 
v izsgálatokat a Szovjetunióban végezhessük el.

A szakem berek idejekorán  felism erték, 
hogy a geofizikai ku tatások  hatékonyságának 
jelentős növelése csak az elsődleges inform ációk 
feldolgozási fo lyam atának  m eggyorsítása, a fel
dolgozás m inőségének é s m egbízhatóságának 
javítása, az in terpretáció  ob jek tiv itásának  és 
pontosságának emelése révén  valósítható  meg, 
am i korszerű m atem atikai m ódszerek és szám í
tástechnikai rendszerek alkalm azását teszi szük
ségessé.

Ezért a KGST m unkaterveiben  m ár hosszú 
évek óta szerepel a terepi és ipari geofizikai 
adatok elektronikus digitális szám ítógépeken 
történő  feldolgozására szolgáló m ódszerek és 
techn ikai eszközök fejlesztésének problem ati
kája  is.

A KGST K őolaj- és Gázipari Á llandó Bi
zottságának m unkatervébe ötéves időszakot fel
ölelő m űszaki-tudom ányos együttm űködési té 
m ák k erü ltek  be. Ezek „N agym élységű 
fúrásokban végzett ipari-geofizikai m érések  új 
m ódszereinek, m űszereinek és az értelm ezés
m etodikájának  kidolgozása” , továbbá a „Geo
fizikai inform áció autom atizálására, feldolgozá
sára  és táro lására  szolgáló új m ódszerek és m ű
szaki eszközök létrehozása” .

A fen ti ké t tém ában — a KGST K om plex 
P rogram jának  célkitűzéseit követve, am ely a 
tagállam ok tudom ányos-m űszaki együ ttm űkö
désének fejlesztését, egyes problém ák közös te r 
vezését és kidolgozását, valam int a ku tatások  
koordinációját írja  elő — az érdekelt tagorszá
gok koordinációs központ létrehozására vonat
kozó egyezm énytervezeteket dolgoztak ki és fo
gad tak  el.

Ezek közül a geofizikai adatok feldolgozá
sának gépesítésével foglalkozó egyezm ényt m ár 
a lá írták  az érdekeltek  és a Koordinációs Köz
pont, am ely a Szovjetunióban van, a közel
m últban  m egkezdte m unkáját.

Rem élhető, hogy a Kőolaj- és G ázipari ÁB 
soronkövetkező ülésszakán a „Speciális ip ari
geofizikai tevékenység és perforálási m unkák  
végzése m ély és nagym élységű fú rásokban” 
tárgyú  együttm űködési szerződés is a lá írásra  
kerül. M egjegyezzük, hogy ebben a tém ában  a 
koordinátor szerepét a m agyar o lajipar ip ari
geofizikai szervezete válla lta  m agára, am ire a 
fen tebb  m ár em líte tt m űszer- és eszközfejlesz
tési eredm ényeink  ad tak  lehetőséget.

Az e lé rt o laj- és gázkutatási sikerekben 
ilymódon, ha  több esetben csak közvetve is, de 
igen jelen tős szerepe van  a KGST kere tein  be
lüli együttm űködésnek.

Az e lő ttünk  álló feladatok, bá r jelentősen 
m egváltoztak, de m a sem kisebbek, m in t az 
elm últ 25 év a la tt bárm ikor voltak. Meggyőző
désünk, hogy országaink az eddiginél is szoro
sabb együttm űködése a felszíni és m élyfúrási 
geofizika te rü le tén  további sikereink  fontos 
záloga.

O K G T G eofizikai Főosztály— GKÜ  
Szerzői Kollektíva
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25 ЛЕТ СЭВ-А. СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКЕ 
НА ПОВЕРХНОСТИ И В ГЛУБОКИХ 
БУРЕНИЯХ

(Главный отдел геофизики Венгерского треста 
нефти и газа, Авторский коллектив Завода 
геофизических разведок)

Несмотря на разные геофизические (сейсмогеоло
гия, петрофизика) условия учествующих стран, ор
ганизация СЭВ обеспечила уже с начала хорошие 
возможности для развития и увеличивания эффек

тивности геофизических разведок отдельных стран, 
среди них и Венгрии. Плодотворное сотрудниче
ство оформлялось прежде всего на территории при
боростроения. Одновременно с быстрым разви
тием техники и с внедрением ЭВМ в промышлен
ности, установилось и на территории разработки 
и оценки геофизических данных широкое между
народное разделение труда социалистических стран. 
В соответствии с Комплексной программой СЭВ 
образуются для более эффективного проведения 
геофизических работ различные координационные 
центры, в постановке которых принимала значи
тельную роль и венгерская геофизика.
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