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Á geofizika helyzete a nyersanyagkutatásban*
D B . K A P O L Y I  L Á S Z L Ó  

a műszaki tudományok doktora, nehézipari miniszterhelyettes

A nyersanyagkutatás és hasznosítás általános rendszere, 
s ebben a geofizika szerepe

A nyersanyagkutatás jelentős hányadát képviselő ásványi nyersanyagok 
kisajátításának és hasznosításának korszerű szemlélete kifejezésre juttatja a 
gazdaságnövekedés és az ásványvagyon-igénybevétel kölcsönhatásában érvé
nyesülő alapvető tendenciákat, de figyelembe veszi a gazdasági környezet szün
telen változását is. Mai felfogásunk szerint az ásványvagyon megkutatása, 
kitermelése, előkészítése közbenső, illetve végtermékké való feldolgozása, 
(tehát a nyersanyagtermelés tágabb értelmezésű teljes folyamata) és a ter
mékek rendeltetésszerű felhasználása egyetlen, egységes rendszert alkot.

Ezt az egységes rendszert a „Dinamikus modellezés blokkvázlata” c. 1. ábra 
mutatja be. Ez a séma a hazai természeti-gazdasági-műszaki környezet felvázo
lásával indul: amelyet két fő részre bont:

— természeti adottságok
— erőforrások: élőmunka

holtmunka.

Az 1. jelű blokk — és az ahhoz tartozó X 0(t) vektor — a megkutatott ás- 
ványvagyont jelenti, ahol a vektor elemei a különböző ásványi előfordulások a 
t idő függvényében. Ezt a blokkot érintik a kutatásra vonatkozó döntések, vala
mint az élő- és holt munka, amelyeket a kutatás lefolytatásához igénybe kell 
venni. Mindezek eredményeinek ismeretében megkezdődhet a kitermelés: a II. 
jelű blokk és az ahhoz tartozó X^t) vektor. Ehhez a fázishoz is szükségképpen 
tartozik valamilyen döntés, élő- és holtmunka-felhasználás, illetve egy elosztási

* Előadás az MGE Ifjúsági Bizottsága által rendezett Geofizikus Ifjúsági Napokon, 1978. 
III. 21-én, Visegrádon.
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blokk. (E). Ez utóbbi — forrásoldalon kiegészülve az importtal [Х и(£) vektor] — 
a kitermelt ásványvagyont három fő irányba tereli:

1. hazai igény közvetlen kielégítése,
2. továbbfeldolgozás,
3. export [Х 1е(г)].

A feldolgozás lépcsői a H íj — IIIn blokkok — az X 2(t) — X n(t) vektorok — 
analóg szerepet játszanak, mint а II. blokk. A külgazdasági környezet a z(t) 
zavarással befolyásolja a döntéseket. A döntési blokk bemenete az igény x\t) 
mátrixa, kimenete az y(t) beavatkozás mátrixa, amely az x(t) hazai termékszer
kezet mátrixát generálja.
A mátrix egyenletek:

x\t)= A(t)x(t) +  B(t)ximp(t)(1)

azaz az igény = hazai termelés + import.

x(t) = C(t) x (t) + D(t) X  exp (t), (2)
azaz termelés =  hazai igény -f export, 
és végül

m = / [ x ( t ) J m (3)

azaz a beavatkozás függ a hazai igénytől és a külgazdaság ,,zavaró” befolyásától.
Az elmondottakból következik, hogy a nyersanyagigények kielégítésére 

vonatkozó döntések megalapozása feltétlenül megkívánja a rendszer alkotóele
meinek vizsgálatát, és az egyes elemek időben is változó viszonyának mélyre
ható elemzését, függvénykapcsolatokkal való leírását, annak érdekében, hogy a 
mai döntés várható következményei felmérhetők legyenek.

A döntéssel összefüggő — és az alkotóelemek szerint differenciálódó — fel
adatok megoldása a különböző tudományok legmagasabb színvonalát reprezen
táló módszerek és technológiák alkalmazását igényli. A tudományterületi kap
csolatokat — és ezen belül a geofizika szerepét is — a feladatok jellege határozza 
meg.

Az ásványi nyersanyagok kutatása és kitermelése, amely tevékenységekhez 
a geofizika elsősorban kapcsolódik, az előbb említett egységes rendszeren belül 
két egymásra ható alrendszert alkot. Ezen alrendszereknek alkotóelemeit és 
egymásrahatásukat a 2. ábra érzékelteti. Az időfüggvényben £0-nak megfelelő 
primer állapotú természeti rendszert különböző mezők jellemzik. Ezek közül a 
geometriai és a tulajdonságmezők megismerésében, a felszíni geofizikai mód
szereknek, a paramétermező megismerésében viszont elsősorban a mélyfúrási 
geofizikának van jelentős szerepe az egyéb tudományágakkal együttműködve. 
Példaként a paramétermező vonatkozásában tüntettük fel a jelenlegi két alap
vető megismerési módszert: a kőzetmintákon végzett laboratóriumi és — a fúró
lyukhatás korrigálása után — in situ állapotnak megfelelő adatokat szolgáltató 
geofizikai méréseket.

A megismerés folyamatában az egyes módszerekkel meghatározott adat
sorok konkrét értékeiből függvénykapcsolatokkal határozzuk meg a nyersanyag
előfordulásra és környezetére jellemző regionális jellemzőket. Ezek a függvények
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általában sztohasztikus jellegűek. így a bányaművelés számára például egy hid
rológiai, vagy kőzetmechanikai paraméternek csak a várható értéke és a szórása 
adható meg bármilyen kutatási módszerrel megállapított mérési adatsorból.

A bányaművelés hatására az ilyen sztohasztikus függvények az időben is 
változnak, vagyis mint a 2. ábra jelzi, szekunder, tercier stb. állapotok jönnek 
létre. Konkrét példaként a 3. ábrán a víz vezető-képesség sztohasztikusan változó 
jellegét mutatjuk be egy előrehaladó bányaművelettel kapcsolatban. Mint lát
ható, egy adott t t időpontra meghatározható а К várható értéke és az / /(ю 
sűrűségfüggvény (szórás). Adott kezdeti és peremfeltételekre vonatkozóan meg
állapítható а Кф valószínűségi változónak egy Kft) realizációja és ebből egy 
megadott valószínűségi szinthez tartozó maximálisan várható vízhozam is.

Visszatérve a 2. ábrához, látható, hogy a termelési rendszer visszahat a 
természeti rendszerre. Mivel nem tartozik a tárgyaltakhoz, csak jelöltük ennél az 
egymásrahatásnál a bányászati védelmi és szabályozási rendszereket. Az ezzel 
kapcsolatos kérdések már általában az ún. bányageofizika témakörébe tartoznak, 
amellyel most nem foglalkozom. Mielőtt rátérnék azonban részletesen a geofizi
kának az ásványi nyersanyagok kutatásában betöltött szerepére, a teljesség 
kedvéért egy konkrét példával érzékeltetem a geofizika felhasználását a bánya
műveletnek a természeti rendszerre való visszahatása tanulmányozására.

A 4. ábrán látható az előrehaladó bányaművelet hatására a befolyásolt 
(felszakadt, ill. fellazult) kőzettérfogat alakulása. Mivel a rugalmas hullámok 
terjedési sebességét ezek a változások befolyásolják, a felszínről, ill. a vágatok
ból végzett robbantásoknak a megfigyelő fúrásban elhelyezett geofonokkal tör
ténő érzékelésével a fellazulási térfelület, ill. annak időbeli változása kimu
tatható.

A felszíni geofizikai mérések szerepe az ásványi nyersanyagok kutatásában

E kérdés tanulmányozásánál abból a megállapításból kell kiindulnunk, hogy 
a földtani kutatás megismerési folyamat, amely meghatározza:

— a litoszféra részét képező ásványi nyersanyagelőfordulás geometriai 
modelljét,
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— a geometriai modellt kitöltő, szilárd, cseppfolyós és gázfázisú anyagoknak 
— a vizsgált nyersanyagnak és természeti környezetének — jellemző 
tulajdonságait.

A geometria és a tulajdonságmező megismerése minőségileg különböző, de 
egymásra épülő szintet tételez fel:

— egyrészt a geometriai tér P t(xif yv zt) pontjaihoz tartozó diszkrét tulaj
donságok konkrét értékeinek rögzítését,

— másrészt, a diszkrét tulajdonságok konkrét értékekből felépíthető regio
nális eloszlásának meghatározását.

MEGFIGYELÉSI ÖVEZETEK

ШШМ
4. ábra Fig. 4 Puc. 4

A kutatási feladat megoldása — a vizsgált nyersanyagelőfordulás gazdasági 
jelentőségének megítéléséhez szükséges természettudományi, műszaki és tech
nológiai paraméterek meghatározása — különböző tudományágak széles körű és 
összehangolt együttműködését kívánja meg, de nem nélkülözheti a gazdaságos- 
sági megoldásokat sem. A kutatási program hatékony megvalósítását az adat
szolgáltatási és a gazdaságossági követelményeket egyaránt kielégítő módszerek 
célszerű alkalmazása biztosítja.

A hazai és a nemzetközi tapasztalatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
földtani kutatási program keretében rendeltetésszerűen alkalmazott, (a geológiai 
ismeretek alapján megtervezett és a mélyfúrási tevékenységgel összehangolt) 
geofizikai módszerek:

— elősegítik a geometriai modell közelítő meghatározását, a nyersanyag
előfordulás térbeli körülhatárolását, és

— értékes adatokat szolgáltatnak a tulajdonságmező megismeréséhez, 
a vizsgált nyersanyagra és annak környezetére jellemző fizikai, műszaki 
és technológiai paraméterek megállapításához.

Fontos szerepet játszanak a geofizikai információk a mélyfúrási tevékenység 
orientálásában, és ennek révén elősegíthetik a fúrásos kutatás költségének csök
kentését, és a fúrási kapacitás optimális kihasználását.
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Ezek a megállapítások egyaránt vonatkoznak a távérzékeléses (felszíni) 
és az in situ (mélyfúrási) geofizikai mérésekre — azzal a kiegészítéssel, hogy az 
adott feladatok megoldási lehetőségeit mérlegelve mindenkor figyelembe kell 
venni az említett méréstípusoknál, illetve a különböző mérési módszereknél 
szükségképpen alkalmazott egyszerűsítő feltevéseket. Ennek elmulasztása ered
ményezi a geofizikai mérésekkel kapcsolatosan esetenként tapasztalható szélső
séges nézetek kialakulását, és a geofizikai adatszolgáltatás irreális megítélését.

Az egyszerűsítő feltevések alkalmazása értelemszerűen következik a litosz
féra megismerési lehetőségének nyilvánvaló korlátozottságából. A rendelkezé
sünkre álló eszközökkel és mérési-megfigyelési módszerekkel a litoszféra — és 
ezen belül a nyersanyag-előfordulás természeti rendszerének — fizikai modelljét 
alkothatjuk meg.

A litoszféra kőzettani határaihoz hasonlóan, a fizikai modellben is jelentkez
nek határfelületek, amelyek egy, vagy több fizikai tulajdonság megváltozását 
reprezentálják, és amelyek a modell egészét háromdimenziós elemekre bontják. 
Ebben a megfogalmazásban a litoszféra fizikai modellje olyan geometriai testek 
összessége, amelyeket fizikai transzportváltozókkal egyértelműen jellemezhető anyag 
tölt ki. A modell egészét folyamatosan kitöltő háromfázisú kontinuumot — 
mint említettük — szilárd, cseppfolyós és gázfázisú anyagok alkotják. A modell 
leírása — valamely vizsgált mennyiség (fizikai tulajdonság) tekintetében — 
geometriájának és a vizsgált mennyiség (fizikai tulajdonság) térbeli eloszlásának 
megadásában áll.

A modell-geometria fogalma a határfelületre épül, amely kétdimenziós elem, 
és egy vagy több jellemző mennyiség (fizikai tulajdonság) számára ugrásfelület. 
A jellemző mennyiség mérésére alkalmas módszerrel a jellemző mennyiség határ
felülete kimutatható. A határfelület tehát geometriai és egyben fizikai eleme is a 
modellnek.

A határfelület — ugrás, vagy szakadási felület — ily módon történő defi
níciója semmiképpen sem sérti a folytonos átmenetek alapvető követelményét, 
mert a transzportfolyamat számára nem jelent szakadást .

A határfelületekkel meghatározott fizikai modellek általában jól megköze
lítik a vizsgált nyersanyagelőfordulás természeti rendszerét. Tudjuk azonban, 
hogy a természeti rendszerek bonyolultsága geometriájukban is tükröződik. 
A tényleges geometria kielégítő mértékű megközelítését — a megismerési folya
mat egyik alapvető követelményét — és a különböző módszerekkel mért mennyi
ségek, (fizikai tulajdonságok) térbeli eloszlásának meghatározását — a tulajdon
ságmező megismerését — a geometriai modell célszerű megválasztása biztosítja. 
Különösen fontos követelmény ez a felszíni (távérzékeléses) méréseknél, ahol a 
mérőberendezés nincs közvetlen kapcsolatban a mérendő, vagy vizsgálandó tér
rel, hanem azzal valamilyen erőtér (pl. gravitációs, vagy elektromos) kapcsolja 
össze.

A földtani kutatás keretében leginkább alkalmazott felszíni geofizikai mód
szerek, a gravitációs, szeizmikus, elektromos és mágneses mérések, a gravitációs 
gyorsulás értekéről, a longitudinális hullámterjedés sebességéről, a fajlagos kő
zetellenállás és az elektromos gerjeszthetőség mértékéről, és a mágneses tulaj
donságokról szolgáltatnak adatokat. A mért adatok helyes értelmezéséhez közelítő 
modell-geometriák szükségesek. Ezek közül:

— a kétdimenziós modellek az elnyúlt érctestek, karsztfolyosók, antiklinális 
szerkezetek,
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— a horizontális sík modellek a vízszintes, legfeljebb 5° dőlésű széntelepek 
és kőzetes meddőrétegek,

— a sík modellek dőlt réteghatárokkal a vetők,
— a homogén közegben elhelyezkedő közel vízszintes, vagy függőleges hasáb 

illetve henger-modellek telérek, végül
— a homogén közegbe ágyazott gömb-modellek tömzsök és üregek 

geometriai megközelítésére alkalmasak.
A fizikai modell anyagát az állapotjellemzők — az extenzív és az intenzív 

mennyiségek helyi és időbeli értékei — jellemzik. A transzportegyenletekben az 
említett mennyiségeken kívül még anyagállandók is szerepelnek, amelyek a fizikai 
közegre jellemző, többé-kevésbé invariáns mennyiségek. Méréselméleti szempont
ból nincs lényegi különbség a transzportmennyiségek és az anyagállandók között.

Az egyszerűsítő feltevések és a méréselméleti alapfogalmak vázlatos áttekin
tése lehetővé teszi a geofizikai mérés feladatának általános jellegű — tehát a 
megismerési folyamat követelményeire is kiterjedő — megfogalmazását. Esze
rint a geof izikai mérés olyan adatcsoport megállapítására irányul, amelyből vagy 
közvetlenül (a mérőműszer leolvasása révén), vagy közvetett módon (számítással) 
megadhatók:

— a modell adott módszerrel mérhető paraméterei — az állapotjellemzők, 
illetve az anyagállandók — és

— a paraméterek ugrásszerű változását reprezentáló határfelületek.

A természeti rendszerek bonyolult viszonyai, és a megismerés széles körű 
követelményei értelemszerűen megvilágítják a komplex kutatások jelentőségét, 
de felhívják a figyelmet a geofizikai mérési módszerek továbbfejlesztésének, és a 
mérési eszközök folyamatos korszerűsítésének a szükségességére is. A megoldásra 
váró feladatok közés sorolhatjuk:
1. A nagy felbontóképességű mérőműszerek és mérési eljárások (például a 

vibroszeizmikus mérések) jelenleginél szélesebb körű alkalmazását.
2. Olyan módszertáni és műszerfejlesztési koncepció kialakítását, amelynek 

megvalósítása előbbre viszi a színesérc-előfordulások felszíni kutatását, a f.a. 
100 — 500 m közötti mélységtartomány felderítését, a mecseki szénbányászat 
bonyolult földtani problémáinak lehetőség szerinti megoldását.

3. A  számítógépes adatfeldolgozás kiszélesítését.
A bevezetésben mondottak szerint, a viszonylag nagy területre kiterjedő, 

következésképpen átlagolt, de regionális jellegű információkat szolgáltató felszíni 
geofizikai mérések rendeltetésszerű feladata a geofizikai vizsgálatoknál lényege
sen költségesebb mélyfúrási tevékenység orientálása. E feladat megoldása — 
a földtani kutatás eredményessége és gazdaságossága — feltétlenül megköveteli:

— a geofizikai program és a mélyfúrási tevékenység célszerű, tehát olyan
értelmű összehangolását, hogy a geofizikai mérések mindenkor meg
előzzék a szélesebb körű fúrási tevékenységet,

— a geofizikai adatszolgáltatás meggyorsítását, annak érdekében, hogy a 
mélyfúrások optimális kitűzéséhez szükséges adatok kellő időben ren
delkezésre álljanak,

— a visszacsatolás megszervezését: a felszíni geofizikai, a mélyfúrási geo
fizikai és a fúrómagokon meghatározott kőzetfizikai paraméterek és a 
földtani adatok értékelésének és egybevetésének folyamatosságát, a 
korrelációs lehetőségek tisztázását.

212



A mélyfúrási geofizika szerepe az ásványi nyersanyagok kutatásában

Az ásványi nyersanyag-előfordulások megismerésére irányuló fúrási tevé
kenységben mindinkább növekvő jelentőségűek a mélyfúrási geofizikai vizsgá
latok, amelyeknek feladatkörét az alábbiakban foglalhatjuk össze:
1. Nyersanyagtelepek kimutatása, minőségi és technológiai jellemzők meg

állapítása.
2. A telepek környezetére, és ezzel összefüggésben a művelési feltételekre vo

natkozó paraméterek megállapítása.
3. A nyersanyagnak, és környezetének térbeli helyzetére vonatkozó információk 

szolgáltatása.
4. A mélyfúrási geofizikai adatok beillesztése a földtani kutatás információs 

rendszerébe, annak érdekében, hogy a kutatás gazdaságos kivitelezése bizto
sított legyen.

Sorrendben vizsgálva az említett feladatokat, megállapíthatjuk, hogy a hazai 
színesércek és egyes ásványbányászati nyersanyagok kivételével, a mélyfúrási 
geofizikai módszerekkel a telepek geometriai modelljének meghatározása, vagyis 
a múreváíó telepek kimutatása megoldottnak tekinthető. A színesércek vonatko
zásában különösen a szulfidos ércek megkülönböztetése igényel mielőbbi meg
oldást. Feltételezhető, hogy a röntgen radiometrikus szelvényezési eljárás be
vezetése jelentős előrelépést biztosít ezen a téren.

A fúrással harántolt nyersanyagtelepek tulajdonságainak in situ (tehát 
mélyfúrási geofizikai) minősítésére — a telepek minőségi jellemzőinek meghatá
rozására — eddig csak a szénhidrogén- és az uránérckutatásban dolgoztak ki 
ipari körülmények között alkalmazható karotázsmódszereket. A legutóbbi évek
ben végzett kutatási és fejlesztési tevékenység eredményeként, ma már a szén
kutatás területén is rendelkezésre állnak azok a műszerek és mérési módszerek, 
amelyek az átfúrt szénrétegek in situ térfogatsúlyáról és ossz-hidrogéntartalmáról 
adnak — a laboratóriumi vizsgálati adatokkal összevethető pontosságú — infor
mációkat. Ezek a kétségkívül jelentős eredmények azonban önmagukban véve 
nem biztosítják a szénrétegek egyértelmű minősítését, amely feltételezi a hamu
százalék, a nedvességtartalom és a fűtőérték előzetes meghatározását. A szóban 
forgó feladat akár csak közelítő megoldásához is olyan műszerek és módszerek 
alkalmazása szükséges, amelyek biztosítják:

— a hamutartalom in situ meghatározását,
— az ossz-hidrogéntartalom komponensekre való bontását, tehát a nedves

ségtartalom in situ megállapítását.

A bauxitkutatás területén — az Al/Si modulus in situ meghatározása érdekében — 
kívánatos lenne a neutronaktivációs szelvényezés továbbfejlesztése.

A felsorolásban említett második feladatkör — a telepek környezetére és a 
művelési fettételekre jellemző paraméterek megállapítása — a mélyfúrási geofizika 
ilyen célú továbbfejlesztését igényli. Ebben a feladatkörben kiemelt jelentőségűek 
azok a vizsgált nyersanyagra és a nyersanyag környezetére jellemző kőzetme
chanikai viszonyok tisztázását. Ezen a téren az elmúlt két évben (az eocén- 
program akna tengely fúrásaiban) végzett karotázsmérések feldolgozása hozta 
az első biztató eredményeket. A szénkutatásban alkalmazott szelvénykomp
lexum feldolgozásából származó, részben kvalitatív jellegű, részben korrelációs 
úton meghatározott adatok hasznos mfromációkat szolgáltatnak pl. a duzzadó
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agyagokról és a folyásra hajlamos homokokról — de még nem elégítik ki a bá
nyászat ilyenirányú igényeit. Annak érdekében, hogy a szilárdsági jellemzők in 
situ meghatározásának célkitűzése megvalósuljon, kiemelten fontos feladatnak 
jelölendő meg

— a longitudinális és a transzverzális hullámok egyidejű detektálására 
alkalmas — a lehetőség szerint 65 mm-nél nem nagyobb átmérőjű — 
akusztikus mérőszondák mielőbbi alkalmazása, és

— a sűrűségértékéről információt szolgáltató kompenzált gamma-gamma 
szelvényezési módszer további finomítása.

Nagy jelentősége van a szeizmokarotázs módszer további alkalmazásának, 
és a folyamatos hőmérsékleti szelvényezési módszer jelenleginél sokkal szélesebb 
körű felhasználásának.

Nem egyértelműen megoldott a víz veszélyes, permeábilis kőzetek karotázs- 
módszerekkel történő meghatározása. E téren részben a korábban már alkalmazott 
módszerek továbbfejlesztése, részben újabb módszerek (így a permeabilitás köz
vetlen becslésére szolgáló nukleáris mágneses rezonancia módszer) bevezetése 
jelenthet előrelépést.

A perspektivikus igények között kiemelem a kőszéntelepek gáz tártál mának 
és öngyulladási hajlamának in situ mérésére alkalmas műszerek, illetve mód
szerek kifejlesztését. A gáztartalom meghatározás valószínűleg többféle szelvé
nyezési módszer komplex feldolgozása útján, az öngyulladási hajlam pedig a 
szorpciós hőtermelés meghatározásával lenne megközelíthető (ehhez ±0,1  °C 
érzékenységű szondák volnának szükségesek).

A nyersanyagnak és környezetének térbeli helyzetére vonatkozó adatszolgáltatást 
vizsgálva abból a megállapításból kell kiindulnunk, hogy a mélyfúrási geofizikai 
mérések diszkrét, de csak lokális jellegű (a fúrólyuknak legfeljebb 1 — 2 méteres 
környezetében értékelhető) adatokat szolgáltatnak a fúrással harántolt nyers
anyagoknak és környezetüknek; a fedő és a fekü-rétegeknek — térbeli hely
zetéről. Ez az adatszolgáltatás megfelel a megismerés első szintjével kapcsola
tosan említett követelménynek; biztosítja a geometriai tér vizsgált pontjaihoz 
tartozó — és az adott karotázsmódszerrel mérhető — diszkrét tulajdonságok 
konkrét értékeinek rögzítését.

A geometria és a tulajdonságmező erre épülő második szintje, tehát a diszk
rét tulajdonságok konkrét értékekből felépíthető regionális eloszlásának meg
határozása jelenleg a mélyfúrási geofizikai szelvények — a fúrási háló sűrűségé
nek megfelelő pontosságú — korrelációjával történik. Ez a korreláció általában 
pontosabb, mint a hagyományos, makroszkópos anyagfeldolgozáson alapuló 
szerkesztés. Ezen korreláció alapján

— a mélyfúrási és felszíni geofizikai mérések regionális összevetése a vizs
gált fizikai tulajdonság vonatkozásában feltételezi a felszíni méréssel 
meghatározott határfelületek és a megfelelő mélyfúrási geofizikai mód
szerrel kimutatott réteghatások egybeesését, illetve korrelálhatóságát.

A szilárdásvány kutatásban
— a szükséges lépés a maximum 113 mm átmérőjű fúrólyukakban is ki

vitelezhető rétegdőlésmérési eljárás kifejlesztése, amelyet a nagyobb 
átmérőjű, például olajkutató fúrásokban eredményesen alkalmaznak.
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A mondottakon kívül indokoltnak látszik azoknak a korszerű mérőszondák
nak, illetve mérési eljárásoknak kifejlesztése és mielőbbi alkalmazása, amelyek 
lehetővé teszik a jelenleg alkalmazott mérőszondák mérési körzetének túllépését. 
Ilyen lehetőségnek látszik pl. a külföldön bányageofizikában már alkalmazott 
akusztikus reflexiós módszer fúrólyuk viszonyokra való adaptálása.

A nyersanyag-előfordulás megismerése, és a földtani kutatás gazdaságossága 
szempontjából egyaránt különös figyelmet érdemel a mélyfúrási geofizikai ada
toknak a földtani kutatás információs rendszerébe történő beillesztése.

A nyersanyagkutatás egészét tekintve szembetűnő — de objektív tényező
nek tulajdonítható — különbség mutatkozik a szénhidrogén-kutatásban kiala
kult és a szilárd ásványi nyersanyagok területén fennálló információs rendszerek 
között. A szénhidrogén-kutatásban a mélyfúrási geofizika szolgáltatja a fúrással 
harántolt képződményekre vonatkozó információk túlnyomó többségét: a mag
fúrásos kutatás részaránya csupán 2 —5%-a az évenként lemélyített folyóméter
hossznak. Ez a gyakorlat arra utal, hogy a szénhidrogén-kutatásban alkalmazott 
mélyfúrási geofizika magas színvonala — amely sokévtizedes gyakorlat ered
ményeként alakult ki — messzemenően biztosítja a kutatási feladatok meg
oldását.

A szilárd ásványi nyersanyagok földtani információs rendszere bizonyos 
kettősséget mutat abban az értelemben, hogy a mélyfúrási geofizika szolgáltatja 
a geometriai modell, vagyis a telepvastagságok és a réteghatások megállapításá
hoz szükséges adatokat, a minőségi jellemzők és a technológiai paraméterek tehát 
a tulajdonságmező vonatkozásában viszont csaknem kizárólagos szerepet ját
szanak a fúrási magminták laboratóriumi vizsgálatából származó információk. 
A jelenlegi helyzet fokozatosan történő megváltoztatását az alábbi szempontok 
indokolják:

— a laboratóriumi vizsgálatok során meghatározott paraméterek nem 
szükségképpen azonosak az in situ állapotra jellemző értékekkel, — a 
mintavétel és a vizsgálatok körülményei értelemszerűen befolyásolják az 
eredményeket,

— a mélyfúrási geofizika fejlődése a szilárdásvány kutatásban már lehe
tővé teszi pl. barnakőszén- és lignitkutatás esetén a minőségi jellemzők 
geofizikai úton történő megadását,

— a magfúrások költsége lényegesen magasabb, mint a teljes szelvénnyel 
mélyített fúrásoké, tehát megnöveli a földtani kutatás költségszínvo
nalát,

— a 100%-os magkihozatal rendszerint nem valósítható meg, a mélyfúrási 
geofizika viszont folyamatos információkat szolgáltat a fúrással harántolt 
kőzetekről.

Az előrelépés legfontosabb előfeltétele az ásványi nyersanyagok kutatásában 
használatos karótázsmódszerek további tökéletesítése, olyan mérési eljárások 
kidolgozása, amelyek biztosítják a bányászat számára elsőrendűen fontos para
méterek — különösen a szilárdsági jellemzők — in situ meghatározását. Ezzel 
együtt tanulmányoznunk kell a már meglevő eredmények hasznosításának lehe
tőségeit, fel kell kutassunk azokat a tényezőket, amelyek elősegíthetik a kétféle 
információs rendszer optimális arányának kialakítását a különböző kutatási 
fázisokban.

A mélyfúrási geofizikában is kiemelkedő jelentőségű feladat a számító- 
gépes adatfeldolgozás széles körű elterjesztése.
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A célkitűzéseink között szereplő földtani-bányászati adatbank mielőbbi meg
valósítása érdekében hangsúlyozni kívánom a digitális rögzítésű szelvényező 
berendezések alkalmazásának jelentőségét. Kétségtelen tény, hogy a digitális 
rögzítésű berendezések kívánatos mérvű rendszeresítése számottevő beruházási 
költséget és hosszabb időt igényel, de addig is fokozottan kell élni az analóg ada
tok digitalizálási lehetőségével. Annál is inkább, mert az ehhez szükséges beren
dezések hazai gyártásból beszerezhetők.

Meg kell gyorsítani a kutatási szempontoknak megfelelő software-ek kidol
gozását is. Az e téren elért eddigi eredmények nagyra értékelhetők, de a külön
böző ásványi nyersanyagokra, illetve az egyes paraméterekre lebontott prog
ramok elkészítése még hátralevő — és mindenképpen sürgető — feladat.

Az eddigiekben a felszíni és mélyfúrási geofizika szerepét és feladatait az 
ásványi nyersanyagok és környezetük megismerése szempontjából vizsgáltuk. 
Mint a bevezetésben már utaltam rá, a nyersanyagigények kielégítésére vonat
kozó döntések megalapozása általában megkívánja a blokkrendszerben vázol 
egységes rendszer alkotó elemeinek vizsgálatát. E rendszer első blokkját alkotó 
nyersanyagvagyon megkutatására irányuló tudományterületek (geofizika, geoló
gia, kőzetmechanika stb.) közötti kapcsolatok időben is változó viszonyának rend
szerszemléletű elemzése, ezen viszonyoknak a természeti adottságok és az erőfor
rásokat figyelembe vevő függ vény kapcsolatokkal történő leírása szükséges és sürgős 
feladat. Ezen az úton érhető el a kutatások minőségi és gazdasági szempontból 
egyaránt optimális kivitelezésének megvalósítása.
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