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Fúrólyukak radiometrikus vizsgálata 
a barnakőszén és kálium kutatásban

D . S T E I N B R E C H E R

Olaj- és földgázfúrások vizsgálatánál a radiometrikus eljárás az NDK-ban a tároló kőzetek 
bonyolult petrográfiai és litológiai viszonyai miatt csak kevés alkalmazásra talált.

Szilárd ásványok (barnakőszén, kálium) kutatásában azonban ennek az eljárásnak széles 
alkalmazási lehetőséga van. Barnakőszén fúrásokban gamma-gamma méréssel a széntelep 
egyértelműen kimutatható. Gamma-gamma mérésekkel a hamutartalom meghatározására is 
lehetőség van.

Kálium fúrásokban a természetes gamma mérésével a kálium telep K20-tartalma állapítható 
meg. A kálisók ásvány összetételének meghatározására irányuló radiometrikus eljárás kidol
gozása folyamatban van.

При геофизических исследованиях нефтяных и газовых скважин радиометрические 
методы получили в ГДР лишь ограниченное применение в связи с сложными петрогра
фическими и литологическими свойствами коллекторов.

Однако значительные перспективы открываются перед этими методами в области 
изучения твердых минералов (бурых углей, кали). При изучении скважин бурящихся 
на бурые угл и , методом ГГК залежи бурых углей выделяются однозначно. Намечаются 
возможности определения зольности по данным ГК.

В скважинах, бурящихся на капийные запежи, по данным метода ГК определяется 
содержание К20  в калийных залежах. Проводятся работы по разработке методики опре
деления минералогического состава калийных солей при помощи радиометрических ме
тодов.

Bei der geophysikalischen Vermessung von Erdöl- und Erdgasbohrungen in der DDR 
haben radiometrische Verfahren wegen der komplizierten petrographischen und lithologischen 
Eigenschaften des Speichergesteins nur beschränkte Anwendung gefunden.

Ein breites Anwendungsgebiet erschliesst sich diesen Verfahren jedoch bei der Erkundung 
fester Minerale (Braunkohle, Kali). Bei der Vermessung von Braunkohlenbohrungen kann mit 
Hilfe der GG-Messung das Braunkohlenflöz eindeutig bestimmt werden. Möglichkeiten zur Be
stimmung des Aschegehaltes aus der GG-Messung zeichnen sich ab.

In Kalibohrungen wird aus der GG-Messung der K20-Gehalt des Kaliflözes bestimmt. Arbei
ten zur Bestimmung der mineralogischen Zusammensetzung der Kalisalze mit Hilfe radio
metrischer Verfahren sind im Gange.

A gravitációs és mágneses fordított 
feladat egy megoldása és annak 
használata a Föld felépítésének 

és alakjának kutatásánál
D . Z I D A R O V

A  gravitációs és mágneses adatokat eddig többnyire csak kisebb területeken használták 
fel a földkéreg felépítésének kutatására.

Az egész Föld gravitációs és mágneses terének analízisére a tér gömbfüggvénysoros elő
állítását használták, amely pontos ugyan, de nem bír határozott értelemmel. A sorbafejtés nem 
független a használt koordinátarendszer nullpontjától. Ha a Föld tömegeloszlása nem szimmet-
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