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Magyar részvétel a tenger alatti ásványi 
nyersanyagkutatásban

M agyar m űszerek is segédkeznek a tenger 
alatti nyersanyagokat kutató szovjet hajók 
m unkájában.

Még 1972-ben alakult meg a KGST-országok 
INTER—MORGEO együttm űködése. Célja an
nak az elősegítése, hogy a részvevő országok 
megfelelő m űszerek és módszerek kifejlesztése 
és alkalmazása ú tján  összehangolt együttm űkö
désben kutassák a partközeli, sekélytengeri fe
nékrészek — selfek — alatt rejtőző szénhidro
gén-, illetve érckészleteket, valam int a m élyten
geri színesfém tartalm ú m angángum ókat. A ten 
geri ásványi nyersanyagkutatás nemcsak azért 
kerü lt előtérbe az utóbbi időben, m ert a száraz
földi nyersanyagkészleteket előbb-utóbb feléli 
az emberiség, és a tengeri, mindeddig fe ltára t
lan rétegek a jelek szerint hatalm as ásványi 
nyersanyagkincseket tartalékolnak, hanem  azért 
is, m ert a tengeri kutatás sokkal hatékonyabb, 
term elékenyebb, m int a szárazföldi. A tengeri 
szénhidrogénkutatás geofizikai m ódszerei na
gyon hasonlítanak a szárazföldi szeizmikus ku
tatáséhoz, am ikor is robbantások ú tján  a ta la j
ban rezgéseket keltenek és ezeknek a terjedésé
ből, a különféle m élységekben egymás fele tt és 
a la tt fekvő felületekről -való visszaverődésükből 
következtetnek az egyes rétegek szerkezetére, s 
ezen keresztül a keresett, vagy egyéb értékes 
nyersanyagok hollétére. A tengeren az esetek 
túlnyom ó részében robbantás helyett a vízbe 
hirtelen, nagy erővel „lőnek” —• többnyire 
„ágyúból” —, s ezzel váltanak ki rezgéseket. 
Ezek behatolnak a víz alatti rétegekbe és onnan 
a hajó mögött vontatott kábelre szerelt „nyo
m ásérzékelőhöz” érkeznek vissza a szárazföldön 
robbantással k iváltott m esterséges rezgések.

E rre vezethető vissza a tengeri ku tatás óriási 
előnye: az em lített m ódszerrel akár 20— 40 má
sodpercenként lehet rezgéseket kelteni, miköz
ben a hajó 50—100 m éteres u ta t is megtesz. 
Nem kell m indig újabb lyukakat fúrn i robbanó 
töltetek számára, és nincs 10—20 percen kény
szerű várakozás két robbantás között. így a 
kutatóhajó egyetlen nap ala tt elvégezheti a szá
razföldi szeizmikus kutatás egész havi m unkáját.

Amikor a kutatóhajó kőzetm intákat emel ki, 
azoknak az összetételét, esetleges érctartalm át is 
a helyszínen gyorsan meg kell határozni. Ehhez 
speciális berendezésre van szükség, aminek ki- 
fejlesztésében jelentős szerepet vállalt a m agyar 
fél.

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság tá
mogatásával az érdekelt m agyar intézmények és 
vállalatok — a M agyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet, a VIDEOTON, a Magyar 
Optikai Művek, az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt Geofizikai K utatási Vállalata és a Számí
tástechnikai K utató Intézet a tennivalókat úgy 
végezte el, hogy sikerült az együttm űködő szov
jet és egyéb külföldi szakemberek teljes meg
elégedését kivívniuk.

A tengeri „szeizmikus” kutatással kapcsolatos 
m agyar berendezések ham arosan elkészültek, és 
1978-ban m ár sikerrel tú lju to ttak  a Szovjetunió
ban kötelező állami hitelesítésén. Azóta ezek á 
M agyarországon konstruált, illetve továbbfej
lesztett berendezések több szovjet kutatóhajó 
m unkájában vesznek részt a Fekete-, az Északi-, 
a K eleti-tengeren, valam int az Atlanti-óceánon. 
H asználatukra a m agyar szakem berek taníto tták  
be szovjet hajózó kollégáikat és az első mérés- 
sorozatokat együtt végezték.

Ami pedig a helyszíni anyagvizsgálatot illeti, 
M agyarországon m ár régebben készen volt egy 
olyan — a gerjesztett radioaktivitás elvén m ű
ködő gyorsanalizátor — am elyet eredetileg a 
bauxitércek analizálására félj esztettek ki. Logi
kus volt a gondolat, hogy a m agyar fél vállalja 
ennek a m űszernek az átalakítását a tengerfé- 
nékről felhozott kőzetm inták vizsgálatára. Ezt a 
berendezést is sikeresen próbálták ki a Balti- és 
a Fekete-tengeren.

Végeredm ényben a kutatóm unka egyértelm ű 
sikerét bizonyítja, hogy az 1980-ban tartandó 
óceánológiai és tengerkutatási világkiállításon a 
kom plex geofizikai kutatóhajót a m agyar beren
dezésekkel együtt bem utatják.

(KGST-együttműködés, MTI — APN)
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