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Az V. ötéves terv  fontosabb földtani kutatási 
program jainak végrehajtásában az ELGI jelen
tős részt vállalt, m egnövekedett geofizikai fel
adataihoz korszerű terepi kutatási koncentrációt 
hozott létre. Módszer- és m űszerfejlesztésének 
irányvonalát mindig az aktuális földtani-nyers- 
anyagkutatási problém ák szabták meg; terveink 
ezt a harm onikus egységet, kölcsönhatást tük 
rözik. Az intézet eredm ényeit összefüggésükben 
szeretném  bem utatni.

I. Földtani alap- és előkutatásaink a KFH 
alapszelvény-program jához kapcsolódtak. A 
földtani alapszelvények m entén — a fejlettebb 
módszerek és m űszerek lehetőségeit kihasznál
va — korábban alig ism ert összletek, mélység
tartom ányok vizsgálatát tűztük  ki célul, fő 
hangsúlyt a mezozoos-paleozoos aljzat belső 
szerkezetének kutatására helyezve.

A Dunántúli-középhegység reflexiós szeizmi
kus alapszelvényei több nyersanyagkutatási 
szempontból is érdekes belső szerkezeti elemet 
jeleztek a m edencealjazatban pl. a suri antikli- 
nálisnál, a középhegység mezozoikumának és a 
Kisalföld aljzatának érintkezésénél.

A jólvezető devon—karbon grafitpalák, szé
nült összletek m agnetotellurikus kutatására a 
tervperiódusban nyílt meg a lehetőség. A digi
tális jelrögzítésű MT állomások adatainak szá
mítógépes feldolgozása és a teljes frekvencia- 
tartom ány m érése terem tették  meg a lehető
séget a jólvezető összlet m élységintervallum á
nak pontosítására. Ezzel lehetővé vált az MT 
szondázások szelvénymenti adatainak bevetítése 
a szeizmikus szelvényekbe, legalábbis a kedve
zőbb geoelektromos felépítésű szakaszokon.

A m agnetotellurikus-szeizm ikus módszer
együttes alkalmazása (a gravitációs szűrt térké
pek figyelembevételével) újszerű földtani értel
mezést te tt lehetővé a Balaton és Mecsek között 
és a Mecsek D-i előterében. A jólvezető újpa- 
leozóos összlet egész összefüggő sávjait m utat
tuk  ki ezeken a területeken és kijelöltük a to- 
vábbkutatásra érdemes szelvényszakaszokat 
(Sásd térsége, igali max. É-ra stb).

„Az ország term észeti erőforrásainak átfogó 
tudományos vizsgálata” c. országos kutatási fő
irány keretében, a kőolaj prognózis céljait szol
gáló regionális szeizmikus vonalhálózat m entén 
is végeztünk reflex iós. és MT kutatásokat, és 
olyan új, eddig kevéssé tanulm ányozott geoló
giai felépítésre hívtuk fel a figyelmet, m int a 
Tóalmástól É-ra lévő paleogén mélymedence, 
a négyesi neogén boltozat, a nyírábrányi kiéke-

lődés és néhány tárolószerkezet előfordulásának 
lehetősége a mezozoikumban.

A földkéreg- és felsőköpeny-kutatás terén  az 
V. ötéves tervidőszakban vezette be az intézet 
a reflexiós vizsgálatokat, több éves módszerfej
lesztési m unka eredm ényeképpen. Ez a világ
szerte feltűnést kelte tt kezdeményezés alapvető 
minőségváltozást hozott a földkéreg tanulm á
nyozásában. A Mohorovicic diszkontinuitás m int 
változó morfológiájú, intenzív reflexiós zóna je
lentkezik. A tektonikai elemek nyomon követhe
tők a litoszféra alsóbb régióiban is. A legújabb 
eredm ények rem ényt keltenek, hogy a szeizmi
kus reflexiós szelvények segítenek tisztázni a 
kéreg- és felsőköpeny diszkontinuitások fizikai 
term észetét, kapcsolatukat a nagytektonikával, 
ami nem  érdektelen a Kárpát-m edence extrém  
kéreg- és geotermikus energiaviszonyai mellett.

II. Geofizikai kutatóm ódszerekkel elért ered
m ények  az ásványi nyersanyagkutatásban

1. Bauxitkutatás. Az V. ötéves tervben az 
elő- és felderítő kutatásban elért eredm ények 
m egszilárdítása m ellett a geofizikai méréseket 
a MAT kezdeményező tám ogatásával sikerült 
kiterjeszteni a bauxitlencsék részletkutatására, 
sőt a külfejtések műveléstechnológiai vizsgála
tára  is. Ezzel a bauxitkutatásban a geofizika 
m inden lényeges fázisban szerepet kapott — 
legalábbis a bányászat számára ma legérdeke
sebb 200 m-es m élységtartom ányban. Ehhez vi
lágviszonylatban is egyedülálló — 12 geofizikai 
m ódszert felölelő — fejlesztési program ot kel
le tt megvalósítani, hiszen a hazai bauxittele- 
pek, lencsék jelentős része kis kiterjedésű; geo
fizikai árnyékoló fedő alatt, a triász időszaki 
m edence-aljzat töbreiben, karsztkútjaiban he
lyezkedik el, am elyeket csak nagy felbontóké
pességű módszerekkel lehet kim utatni. Kiala
kult a B auxitkutató Vállalattal a fúrásos- és 
geofizikai kutatás gyakorlatban bevált — szo
ros geológus-geofizikus együttműködésen ala
puló — rendszere, amely több tucat jó minő
ségű bauxitlencse gyorsított és gazdaságos ki
m utatását segítette elő Bakony oszlopon, Német
bányán, Iharkúton és m ásutt. Az utóbbi te rü 
leten a MAT elemzése szerint a geofizika alkal
mazásával a kutatás összköltsége 24%-kal csök
kent. Még nagyobb a geofizika gazdaságossága 
az elő- és felderítő kutatások során, a nem pro
duktív, sekély területek  gyors kizárásos minő
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sítésénél, ami lehetővé teszi a kutatás gyors á t
csoportosítását a rem énybeli területekre.

Az eredm ényekben alapvető szerepe volt a 
következetes módszerfejlesztésnek. Az V. ötéves 
tervben vezettük be a fúrások közötti átvilágí
tás módszerét, és a nagy felbontóképességű 
elektromágneses eljárást m agyar—kanadai
együttműködéssel. Ez utóbbi módszerhez jelen
tős elméleti és modellezési fejlesztőm unkát vé
geztünk. A módszer mélységbeli felbontóképes
sége úgy tűnik, hogy felülm úl m inden eddig is
m ert geolektromos eljárást, még árnyékoló padok 
betelepülése esetén is. A bauxittöbrök jól le- 
képezhetők az eljárással és van rem ény arra, 
hogy a m élységtartom ányt 200 m -nél nagyobb 
mélységre is kiterjesszük, ami a következő terv 
periódus egyik fontos feladata. E módszerrel 
Európában csak az ELGI rendelkezik. Rem ényt- 
keltők a sekély-szeizmikus reflexiós kutatások 
újabb eredm ényei is.

2. Kőszénkutatás. A  barnakőszén-kutatásban 
is rendelkezésre áll az a sokmódszeres geofizi
kai rendszer, amelyből egy-egy kőszén-geofizi
kai modellhez, illetve kutatási fázishoz optima
lizálni lehet a legcélravezetőbb m érési összeál
lítást, rendszerint 6—8 geofizikai módszer al
kalmazásával. A kutatási program ot több ütem 
ben, az alkalmazott módszerek arányának meg
változtatásával, a felbontás és lépték fokozatos 
növelésével végezzük.

A tervidőszak jelentős eredménye, hogy az 
eocénprogram keretében m egoldottuk az alap
telep jellegű barnakőszén elő- és felderítő fázisú 
kutatását. Ennek legkézzelfoghatóbb eredm énye 
a M ány-K—zsámbéki szénmező megismerése, 
100 millió tonnát megközelítő készletével. A 
méréseket mindig a fúrási kutatási fázis beve
zetéseként végeztük, és a kőszénföldtani komp
lex értelmezés u tán  a m ányi bizottság által te 
lepített fúrások általában igazolták a geofizikai 
előrejelzést. Jellemző a barnakőszén-geofizika 
fejlődésére, hogy az utolsó 3 évben 202 kutató-, 
illetve lehatároló fúrást (65 ezer fm) telepítet
tek  geofizikai eredm ényeink figyelem bevételé
vel, amelynek 50%-a produktív lett.

A fúrási-geofizikai adatok gyors visszacsato
lását egy terepjáró gépkocsiba épített számító- 
központ biztosította sokoldalú program rendsze
rével. Ez a komplex kutatásirányítási rendszer 
lehetővé te tte  a bányászok, geológusok, geofi
zikusok m agasabbrendű együttm űködését. Meg
valósult a geológiai-geofizikai-fúrási ada
tok folyamatos terepi feldolgozása és az ered
m ények grafikus megjelenítése, a három dimen
ziós vetületeket is beleértve. A sokoldalú fel- 
használás fő területei: fúrástelepítés, további 
méréstervezés, több irányú szelvényszerkesztés, 
előzetes szintvonalas m élység- és szén vastag
ság-térképek szerkesztése. A terepi számítógé
pes rendszer geofizikai információit a BKV is 
hasznosította a bauxitkutatásban. Rendszerünk 
érdeklődést váltott ki a Zarubezsgeologija, 
BRGM, U. S. Geological Survey ism ert külföldi 
cégeknél is. A felderítő-részletes szénkutatásban 
a vezető szerep a reflexiós szeizmikus módsze
ré, ezért fejlesztési erőfeszítéseinket erre kon
centráltuk. Barnakőszén-telepeink mélysége

szükségessé te tte  a vizsgált frekvenciatarto
m ány kiterjesztését. Ezért fejlesztettük ki az 
ESS sekélyszeizmikus műszert, amely a szoká
sosnál egy nagyságrenddel finomabban, akár 
0,1 ms m intavételezési idővel is fogadhatja 
a nagyobb frekvenciájú hullámokat, term észe
tesen speciális geofonok felhasználásával. Másik 
lehetőség a vibroszeiz eljárás adottságainak 
felhasználása, a CH kutatásban kidolgozott fo
kozott zajelnyomású oldalterítéses rendszerünk 
segítségével. A felderítő kutatások során, külö
nösen Zsámbék térségében sok jó minőségű ref
lexiós szelvény született, amelyek jól inform ál
nak az alapvető tektonikai elemekről, a szénte
lepes összlet betelepülési viszonyairól, mélység
változásairól. Igen biztatók a bauxitkutatásnál 
m ár érin te tt elektromágneses eljárás bevezető 
kísérletei a barnaszénmezőkön.

A VI. ötéves terv  feladata a finomabb tekto
nikai elemek kim utatása és a geofizika beveze
tése részletes kőszénkutatási fázisba. A felada
tot két útón közelítjük meg: egyrészt nagy fel
bontású szelvények mérésével és speciális fel
dolgozásával, m ásrészt a térbeli 3D szeizmikus 
méréssel. Az első részletkutató m éréseket 1980 
—81-ben végeztük. Kezdeti célunk a többirányú 
szelvényszerkesztés és párhuzamos m igrált szel
vényadatok bevetítése közös térbeli vonatkozási 
síkokra.

Sok újszerű információt szolgáltattak a geo
fizikai m érések a nógrádi, borsodi és az ajka- 
környéki szenon széntelepek kutatásában is, az 
utóbbi esetben sajnos egyre inkább a beszűkü
lés, illetve elmélyülés irányában.

A Mecsek hegységi liász kőszéntelepek geo
fizikai szempontból a nehezebben kutathatók 
közé tartoznak, geofizikai m odelljük kedvezőt
len, a tektonika bonyolult. Ehhez járu l a nehéz 
fúrhatóság és a tagolt topográfia. A módszer
tan i fejlesztés eredm ényeképpen mégis lehe
tőség nyílt a ju ra  összleten belül kiem elt ref
lexiós szintek követésére. Legújabb eredm énye
ink (slalom line törtvonalú feldolgozás) közé 
sorolhatjuk a gyűrődéses és töréses form aele
mek elkülönítését, a diszkordancia-felületek 
felismerését, ezek hatását a széntelepes összlet 
elhelyezkedésére. Hasznos volt az alkáli diabáz- 
-testek  körülhatárolása mágneses mérésekkel.

Az V. ötéves tervidőszakban a tatabányai, doro
gi, oroszlányi, mecseki, nógrádi és közép-dunán
túli szénbányákkal szoros munkakapcsolat ala
kult ki, és több együttműködési megállapodást 
kötöttünk fontosabb problém ák vizsgálatára.

3. Érckutatás. A  most befejeződött börzsönyi 
kutatási program  keretében tud ta  a Geofizikai 
Intézet kipróbálni azokat az új geofizikai eljá
rásait, amelyek az eddigieknél több információt 
nyú jthatnak  az ércföldtani kutatáshoz. A Bör
zsönyben em iatt még nem alakulhatott ki a 
geológiai-geofizikai módszerek helyes sorrendi
sége, kutatási fázisonkénti összehangoltsága. Ér
deklődésünk középpontjában a szubvulkáni be
nyomulásokkal á tjá rt központi terü let volt, 
amelynek lehatárolása, a nagyobb szubvulkáni 
testek felismerése csak a kutatások zárófázisá
ban tö rténhete tt meg, az addigra kialakított 
hegyvidéki vibroszeiz reflexiós szelvényezés-
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sei. Bár egyes vibroszeiz szelvények m ár most 
is hasznos információt nyújtanak  a töréses sza
kaszokról, az általános szerkezeti képről; a 
hegyvidéki görbevonalú felvételek mélységhe
lyes feldolgozása, a térbeli transzformációk fel- 
használásával még sok lehetőséget tartogat a 
szelvények további csiszolására; pl. javulhat a 
rétegvulkáni összlet és a szubvulkánok elvá
lasztása, vagy a felvezető csatornák felismerése. 
Az ércesedés közvetlen vizsgálatának vezető 
módszere a továbbfejlesztett gerjesztett pola
rizációs eljárás volt. A GP áttekintő m érések 
u tán  tanulm ányoztuk az érces zónák dőlésvi
szonyait, korrelációjukat a geokémiai anomáli
ákkal. Az ércesedés jellegének a vizsgálatára 
célműszert építettünk (GP—4), amellyel lem ér
hettük  a teljes lecsengési görbét, m ajd számító- 
gépes analízissel m eghatároztuk az egyes kom
ponenseket és ezek ún. dinam ikus param étereit, 
így lehetővé vált az ércesedés tex tú rá já ra  utaló 
főbb érctípusok elkülönítése. A Börzsönyben a 
hálós-eres ércesedés az uralkodó. A dinamikus 
param éterek GP m ódszerének széles körű ki
próbálására különböző típusú lelőhelyeken szo
ros együttm űködést építettünk ki a „Rudgeo- 
fizika” leningrádi tudom ányos-term elési egye
süléssel. A börzsönyi kutatási program  kereté
ben m élyített fúrások rézérces nyom okat — 
végül is — csak a GP anomáliák terü letén  tá r
tak  fel.

A  Közép- és Nyugat-M átra  előkutatásának 
csupán első eredm ényei jelentkeztek 1980-ban. 
Gravitációs m axim um  és refrakciós aljzatki
emelkedés felé húzódnak az Asztagkőtől É-ra 
az ÉÉNy—DDK irányú GP anomáliák sávjai. 
Reflexiós kiemelkedések körvonalazódnak a 
gyöngyösoroszi bányától É -ra és D-re.

Folytattuk a Darnó övezet m enti ércindiká
ciós zónák szerkezeti felépítésének, ércesedésé- 
nek a vizsgálatát. Az Upponyi-hegység és a Ru- 
dabányai-hegység területén  bevezettük a ref
lexiós vibroszeiz szerkezetkutatást. A szelvé
nyeken felism erhetők az alaphegységi mély
törések és a felettük levő bonyolult mezozoos 
szerkezet alapvető formaelemei. Ezek a gravi
tációs-mágneses anomáliatérképekkel, refrakciós 
aljzatmélység-szelvényekkel együtt az eddigiek
nél lényegesen több segítséget adnak a geológu
soknak a terü let rendkívül összetett hegység
szerkezetének tisztázásához. A továbbfeldolgo- 
zás lehetőségeiről a Börzsönynél te tt megjegy
zések term észetesen itt is érvényesek.

Közvetlen ércföldtani eredm ényt jelentettek  a 
geofizikai adatok figyelembevételével az OÉÁ 
által a Darnó-hegy oldalára telep íte tt fúrások 
rézpala indikációi.

Az érckutatási terü let nagy részén elterjedt 
a jól .gerjeszthető, nagy szervesanyag-tartalm ú 
sötés agyagpala, homokkő és mészkő, amelyek a 
dinam ikus GP-m ódszerrel felism erhetők ugyan, 
de a szulfidércek perspektivikusabb terü leteit 
GP-módszerrel mégis ezeken a sávokon kívül 
célszerű kutatni.

A Velencei-hegység  átnézetes kutatásához ú j
szerű adatokat szolgáltattak a szűrt gravitációs 
és mágneses térképek, különösen a vulkáni 
centrum területek valószínűsítéséhez. A refle

xiós szelvényeken világosan elkülönülnek az 
üledékes összlettel kitöltött medencék az össze
te tt  vulkáni zónáktól, ahol meghatározhatók a 
nagyobb törések, esetenként az andezit vonulat 
tengelyében a benyomulási zónák is.

A GP-vizsgálatok két nagy összefüggő ano- 
máliasávot határoltak körül a gránitmasszívum 
K-i perem én és az eocén vulkáni dombsor men
tén  К —Ny-i csapásban. Igyekeztünk m eghatá
rozni a ható testek dőlésviszonyait.

A Mecseki Ércbányászati Vállalat megbízásá
ból rendszeresen végeztünk m éréseket a pa- 
leozoos-mezozoos képződmények szerkezeti vi
szonyainak, elterjedésének tisztázása érdekében 
a Mecsek körzetében. A vizsgálatok eredm énye
képpen bővültek ism ereteink a Mecsek hegy
ség általános szerkezeti viszonyairól, elválaszt
hattuk  a perspektivikusabb részeket azoktól, 
ahol az újpaleozoos törm elékes összlet jelenléte 
nem valószínű, vagy csak nagy mélységben 
várható.

4. Az OKGT szénhidrogénkutatási megbízá
sai az alapszelvény-program on túl elsősorban a 
Hajdúság—Nyírség területére és Abony körze
tére összpontosultak. Hajdúsági komplex geo
fizikai m éréseink eredm ényeként több rem ény
beli, szénhidrogéntárolásra is számbavehető 
szerkezeti egységet jeleztünk, ill. továbbkuta- 
tásra javasoltunk.

A terü let egészének nagyszerkezeti felépíté
séhez két fontos újszerű eredm énnyel járultunk 
hozzá az V. ötéves tervben. Az egyik a Derecs
ke—M onostorpályi csapású nagy „mozgási öve
zet” meghatározása, a másik a Hajdúszoboszló 
—Ű jléta—Bagmér ív m entén hosszan elnyúló 
flis kiékelődési zóna pontosítása, amely mentén 
támaszkodik a felső-kréta—paleogén flis a ki
emelt preausztriai aljzatvonulat É, ÉNy-i olda
lához. Az OKGT által eddig m egfúrt szerkeze
tek közül Álmosdon paleozöos összletből föld
gázt és kőolajat, N yírábrányban CH indikációt 
kaptak.

A nyírségi továbbkutatás eredm ényeképpen 
a korábbiaknál jobb felbontású reflexiós szel
vényekkel sikerült tisztázni az 5 km-es üledék- 
összlettel kitöltött Mátészalkai-medence teljes 
rétegsorát, m eghatározni neogén, illetve paleo
gén kiemelkedéseket.

A tervidőszak jelentős eredm énye a hortobá
gyi szeizmikus néma zóna megszólaltatása az 
általunk kidolgozott speciális oldaloffset-es zaj- 
csökkentő vibroszeiz eljárással, ami hasonló 
kedvezőtlen zónák szeizmikus kutatásához is 
m egnyithatja az utat.

M agyar—am erikai vibroszeiz műszerkomple
xum unkat ebből a megfontolásból kiegészítettük 
egy terepi színes szelvény íróval és megjelenítő 
program rendszerével, így lehetővé vált mód
szertani kísérleteink közvetlen nagy dinam ikájú 
követése, különös tekintettel a zavarhullámok
ra.

Abony környékén preausztriai aljzat-kiem el
kedésekre m utattunk  rá, és i tt  a felső kréta— 
paleogén flisövet regionálisan elkülönítettük egy 
nyugodtabban rétegzett és egy kaotikusabb 
összletre.

A rendkívül összetett hegyvidéki érc, bauxit
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és szénkutatási feladataink, vagy a hajdúsági— 
nyírségi vulkáni árnyékoló alatti problémák 
szokatlan követelmények elé állították az ELGI 
reflexiós szeizmikáját és kialakítottak egy sa
játos módszertani hozzáállást. Ennek megfele
lően törekszünk a prim er adatok hűségét a le
hetőségekhez képest jobban megőrizni, átlagoló 
eljárásokat visszafogottan alkalmazni (AGC, 
TAR, stat. korr.) és a szelvényeket nagy dinam i
kájú  színes változatokban ábrázolni, ami önma
gában is a választott fejlesztési irányba kény
szerít. ESZR-rendszerű új számítógép-közpon
tunk  ugyanakkor lehetővé tette , hogy adaptál
juk  a világ legnagyobb am erikai és szovjet 
program rendszereit és a jövőben összevessük 
ezeket saját, néhány speciális program ot fel
ölelő fejlesztésünkkel, ami a hazai adott
ságokat jobban figyelembe veszi. Eddigi tapasz
talataink során nincs két egyforma jelleget adó 
számítógépi feldolgozási törzsfa, m ár jelenlegi 
programcsomagjaink változatainak kipróbálása 
is heteket vehet igénybe egyetlen szelvényen. 
Ez á sokrétű, új lehetőség rem éljük, hogy jelen
tősen növeli geofizikai eredm ényeink inform á
ciótartalm át.

III. A hazai bányászat sürgető problémái kö
telezték az ELGI-t, hogy a fontosabb bányageo
fizikai tém ák vizsgálatát m űszer- és módszer- 
fejlesztési program jába felvegye. A hazai és 
szovjet szénbányászattal együttm űködésben fo
lyik a sújtólégbiztos, mágneses jelrögzítésű, 
összegzéses szeizmikus berendezés fejlesztése, 
amelynek mérnökgeofizikai változatával m ár 
m éréseket hajtanak végre a Mecseki Szénbá
nyákban. A berendezés használatához num eri
kus modellszámító programcsomagot fejlesztet
tünk  ki, amellyel tanulm ányozhatók a telephul
lámok terjedési törvényszerűségei a különböző 
vastagságú széntelepekben, a határoló vetők el
helyezkedésének függvényében. Űj eredm ény a 
mecseki geofizikusok lazult zónákon végzett á t
világítási m éréseinek számítógépes feldolgozása 
az ELGI-ben. A vizsgált térség sebességeloszlá
sát hullám utak m entén számítjuk, iterációs kö
zelítéssel optimalizálva térképszerűen ábrázolva 
az anomáliákat. Ezzel az eljárással lehetővé vá
lik a lazult zónák pontos térbeli lehatárolása és 
terjedési irányuk kim utatása. Folyamatba te t
tük  a többszáz m éteres bányafúrások szelvénye
zését megoldó egyeres komplex bányakarotázs- 
m űszernek és felvonórendszerének kifejleszté
sét. Sikeres m éréseket végeztünk Recsken a 
röntgenfluoreszcens nukleáris szondával, amely 
az ércek réztartalm át határozza meg 0,3—0,4 
Cuü/o érzékenységgel, de alkalmazása más ele
m ekre is kiterjeszthető. Érdekes földalatti k í
sérletekkel járu ltunk  hozzá pl. a Nógrádi Szén
bányák andezittelérjeinek körülhatárolásához, 
a bauxitbányák fekvőinek vizsgálatához, az 
eocén kőszénhez kapcsolódó bauxittelepek akti
vációs kim utatásához stb. Sikeresen tör be a bau
xitbányászatba az Al/Si arányt és a szennye
zőket meghatározó bauxitanalizátorunk. Ked
vező eredm énnyel já rtak  a bauxit külfejtésekbe 
benyúló triász-bércek m eghatározására végzett 
bányageofizikai méréseink. A bauxitbányákkal

szoros együttm űködésben a kísérletek most lép
nek át a term elési geofizika körébe.

IV. A  Geofizikai In tézet fontosabb, nem zet
közi együttm űködésben végrehajtott m űszerku
tatási programjai

A  geofizikai m űszerek fejlesztése egyértel
m űen a csatornaszám  növelése, a mikrogépes-, 
m ikroprogram ozott vezérlés, szabályozás, ellen
őrzés, valam int a real tim e előfeldolgozás irá
nyába m utat. Ez egyúttal a térbeli m éréstech
nika bevezetésének egyik feltétele. Az ELGI 
korán felism erte ezt a tendenciát és kifejlesz
te tte  a számítógép-vezérelt, sokcsatornás szeiz
mikus-, ill. karotázs berendezéseit; az előbbit 
NDK, az utóbbit a KGST Intergeotechnika ko
ordinációs központ keretében. Ezek egyúttal az 
első, Észak-Amerikán kívül készített számító
gép-vezérelt geofizikai műszerek. A mikrogépek 
egyszerűsödésével 1980-ban m egnyílt az út, 
hogy a geoelektromos mérőműszerekben is al
kalmazzuk őket. Ilyen fejlesztési program ot 
folytatunk együttm űködve a SZU Tudományos 
Akadémiáj ával.

A tengerkutatásban és a sarkkörön tú li szov
je t expedícióknál alkalmazott R— 10 bázisú geo
fizikai előfeldolgozó rendszereink a m agyar geo
fizika eddigi legnagyobb műszeres program jaivá 
terebélyesedtek. Az INTERMORGEO koordiná
ciós központ keretében tervezett továbbfejlesz
tés feladata á ttérn i a VIDEOTON új számítógép
generációjára és tökéletesíteni a geofizikai be
rendezéseket. A real tim e feldolgozás továbbra 
is számos elméleti problém át vet fel. A m űszer
fejlesztési m unka során az eddigieknél is job
ban tám aszkodunk a m agyar ipar által gyárto tt 
szám ítástechnikai és m űszeripari egységekre, 
ezeket integráljuk geofizikai rendszerekké. 
Folytatjuk a m élytengeri vas, m angán konkré- 
ciók expressz vizsgáló berendezéseinek kifej
lesztését.

A szilárd ásványi nyersanyag és vízkutató 
fúrások karotázs szelvényező berendezései to
vábbra is legkeresettebb m űszereink közé ta r
toznak, m integy 20 ország alkalmazza eszköze
inket. Emellett a hazai igényeket is m aradék
talanul kielégítettük. A kom plett rendszer digi
tális adapterrel bővült, szondaparkja pedig az
V. ötéves tervben a következő korszerű szon
dákkal egészült ki: motoros bőségmérő, kisát- 
m érőjű akusztikus és indukciós, négyeres late- 
rológ, nagyérzékenységű termoszonda, gerjesz
te tt potenciálmérő.

M egoldatlan egyedül a kisátm érőjű rétegdő
lés és folyamatos lyukferdeségm érés m aradt.

Több karotázs eszköz készült a CH kutatás
term elés számára, többek között három param é
teres neutronszonda, különböző term elésgeofi
zikai szondák, fotoregisztrálók. Hozzájárultunk 
a KÉR karotázs-feldolgozási program rendszer 
kifejlesztéséhez. Megfelelő számítógépi korrelá
ciós program ot dolgoztunk ki a VNIIJAG szé
lessávú akusztikus rendszerének adatfeldolgo
zásához, kőzetfizikai param éterek számításához.
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Egyszerű adatfeldolgozó programcsomag ké
szült szén- és vízfúrások gyors kiértékeléséhez. 
A szénkarotázs szelvényekből szerkesztett sű
rűség és term észetes gam m aaktivitás cross plot 
értelmezési diagramok lehetővé teszik az eddi
gieknél pontosabb szénminőség-meghatározást, 
a telepek facies változásainak figyelembevételét. 
Az intézet szerteágazó vízföldtani, mérnökgeo
fizikai és környezetvédelmi kutatásainak ism er
tetésére e rövid előadás keretében nincs mód.

Az előadásban testvérintézm ényeinkkel közö
sen elért földtani kutatási eredm ények m ellett 
rám utattam  ezek módszer- és m űszertani há t
terére, amelyek mind itthon, m ind külföldön

segítették a nyersanyagkutatást, növelték a ma
gyar geofizika jó hírét. Az ország igen feszített 
földtani kutatási feladatait csak a geofizika ter
vezett fejlesztésével lehet hatékonyan meg
oldani.

Az intézet felkészült a VI. ötéves terv  reá 
háruló geofizikai kutatási program jainak végre
hajtására, m inden eddiginél korszerűbb mű
szerparkkal, feldolgozási programcsomagokkal, 
különböző kategóriájú számítógépekkel, de 
m indenekelőtt szakm ájukat szerető, megfelelő 
tudással felvértezett, elkötelezett szakember- 
gárdával.

Helyreigazítás
Sajnálatos adm inisztratív hiba m iatt az ez évben 
m egjelent Földtani K utatás 1. és 2. számainak borító
lapjain a XXVI. évfolyam szerepel.
A helyes évfolyamszám: XXIV.
A hibáért szíves elnézését kéri

a kiadó
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