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A geofizikai kutatás hatékonyságának fokozására, a földtani információszerzés lehetőségeinek 
bővítésére komplex karotázsfejlesztési programot dolgozott ki a Mecseki Szénbányák Kutatási Osztá
lyának Geofizikai Csoportja.

Az együttes módszer- és műszerfejlesztés lehetővé teszi a széntelepek elhelyezkedésének, kiterjedé
sének, dőlésének és minőségének meghatározását, a rétegek kőzetfizikai paramétereinek meghatározását, 
a kőzetmechanikai viszonyok tisztázása érdekében.

A  szerzők beszámolnak a program során már megoldott és még megvalósításra váró feladatokról, 
valamint a kisegítő karotázsmódszerek alkalmazásáról.

Konkrét példákon mutatják be a tektonikai zavarok kimutatásának lehetőségeit, kutatófúrásokból 
radioaktív karotázsmódszerrel. У

Геофизической группой Отдела исследований Мечекских угольных шахт была разрабо
тана комплексная программа развития каротажа с целью повышения эффективности гео
физической разведки и расширения возможностей добычи геогфизической информации.

Совместое развитие методов и техники исследованний позволяеть расположение угольных 
пластов, а также их размеры, наклон и качество сырья и физические параметры пород в 
пластах.

В работе авторами дается отчет об уж е решенных и ждущих решения в будуем за
дачах, а также о применении дополнительных каротажных методов.

На конкретных примерах иллютрируется возможность выявления тектонических по
мех на основе метода радиоактивного каротажа в исследовательской скважине.

The Geophysical Group) of the Exploration Department of Mecsek Coal Mines launched a com
plex bore-hole geophysical development project to increase the efficiency of geophysical prospecting.

The joint development of methodology and instrumentation has made possible to determine the 
position, extension, dip end quality of coal beds, to measure the rock-physical characteristics of the 
strata in order to clarify rock-mechanical conditions.

The autors review the results of this research project, together with problems still to be solved. 
Applications of the auxiliary well-logging methods are also dealt with.

Actual field examples are presented showing the detection of tectonic disturbances by radioactive 
logging methods from exploratory holes.

A Mecseki Szénbányáknál a bányakarotázs üzemszerű alkalmazása 1973-ban 
kezdődött. Célja a fúrás tengelyében levő széntelepek kimutatása, a kőzetek 
litológiai differenciálása volt. Ennek elsődleges megvalósítását a radioaktív 
gamma-karotázs módszer jelentette, mely a kőzetek természetes vagy mester
séges sugárzását hasznosítja a furat által harántolt rétegsor vizsgálatára.

A mérőberendezést a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet alakította ki 
sújtólégbiztos kivitelben. A szonda (MIRAKAR — G) Geiger— Müller számláló
csővel működik, és a kőzetek radioaktivitásától függő elektromos impulzust jut
tat a regisztráló műszerbe (M IRAKAR—M), mely analóg kijelzésű, jelrögzítésre 
nem alkalmas. A berendezéssel egyidejűleg, egy paraméter mérhető. (Termé-
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szetes-gamma, illetve gamma-gamma). A felhasznált sugárforrás Sr —90 fékezési 
röntgensugárzása 3,7 GBq aktivitással és 80 keV energiával. A mérések jelentő
ségét annak eredményeit, valamint a fejlesztés szükségességét vállalatunk kép
viselői (Kiss József, Verbőci József) az 1977. évi 22. nemzetközi szimpóziumon 
ismertették.

Előadásunkban az 1977-es összefoglaló óta eltelt idő eredményeiről számol
tunk be.

Mivel a földtani kutatás, a gázkitörésveszély leküzdése, a metán lecsapolása 
nagymértékű fúrási tevékenységet igényel, célszerűnek bizonyult a mérések ha
tékonyságát, valamint a fúrásokból nyerhető hasznos információszámot növelni. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a bánvakarotázs fejlesztését két úton kell folytatni: 
módszertani fejlesztés és műszer építés. A kettő egymással szoros kapcsolatban 
van, így megvalósításuk együttesen kell, hogy végbemenjen, vagyis a módszer
fejlesztéssel egyidejűleg kell kiépíteni a célműszereket, a szondatípusokat ter
mészetesen sújtólégbiztos kivitelben.

A hatékonyság növelése érdekében fejlesztettük ki ugyancsak a KBFI által 
a két paraméter egyidejű mérésére alkalmas radioaktív szondát (MIRAKAR — 
G2), szintén GM-csöves detektorral. A mérőműszer (M IRAKAR—D) ebben az 
esetben digitális kijelzésű. Lehetőséget nyújt a mérési idő változtatására, és a 
két j^araméter egyidejű megjelentetésére. Jelrögzítésre ez a műszer sem alkalmas. 
Ez a fejlesztés a karotázsmérések idejét felére, lehetőségét pedig duplájára nö
velte. Míg 1977-ben üzemeink 6500 fm-t, 1978-ban 9800 fm-t, 1979-ben pedig 
14 000 fm-t karotáltak le.

A mérések számának növekedése nagymértékű kiértékelő munkát von maga 
után. Ennek meggyorsítása érdekében a mért adatokat EMG —666-os számító
gépre visszük, mely a csatlakoztatott plotter segítségével a kirajzolást automa
tikusan elvégzi. A kiértékelés üteme még így sem volt megfelelő, a számítógépbe 
történő manuális adatbetáplálás miatt. Megoldást az 1979. év végére kifejlesztett 
(KBFI a szovjet— magyar szerződés keretén belül) memóriás karotázsműszer 
(MINIKAR —I) jelentett. A mért adatok a memóriából közvetlenül számító
gépre, plotterre és lyukszalaglyukasztóra vihetők. A műszerhez a legkülönbözőbb 
szondatípusok csatlakoztathatók, a már meglevők és amelyek a karotázsfejlesztés 
során alkalmazásra kerülnek.

Tudatos fejlesztés kezdődött a mérési paraméterek kibővítésére, optimali
zálására, hitelesítésére.

A radioaktív bányakarotázs fejlesztése érdekében összehasonlító méréseket 
végeztünk bányaüzemeinkben. Egyazon fúrólyukban mértük a szelvénysort 
GM-csöves és szcintillációs detektorral. A szeintillációs berendezéseket a Magyar 
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézettől és a Mecseki Ércbányászati Vállalat
tól kaptuk. Ezek nem sújtólégbiztos mérőműszerek, de egyedi engedéllyel levihet- 
tük őket a bányába. Az 1. ábrán Béta Bányaüzem VII. szint É-i főkeresztvágat- 
tól Ny-ra a 8. telepi alapvágaton 39° dőléssel tervezett 28 m hosszú fúrólyuk 
összehasonlító mérési sorozatát mutatjuk be a szondaparaméterek feltüntetésé
vel. A fiírás átmérője 65 mm, rétegsorát pedig homokkő, agyagpala és palásszén 
alkotta. Az ábrán az alsó két görbe a természetes gamma mérések eredményeit 
mutatja, felettük pedig gamma-gamma mérések láthatók. A litológiai differen
ciálás elsősorban a természetes gamma mérések alapján végezhető el, mivel a 
homokkő, illetőleg a palás összlet természetes gamma intenzitása egymástól lé
nyegesen különbözik. Az elmondottakat illusztrálja az 1. és 2. szelvény, melyből 
megítélhető a szcintillációs detektor lényegesen jobb felbontása is. A 3 — 4 szel-
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1. ábra. összehasonlító mérések
— szcintillációs és GM-cső vés 
detektorokkal, különböző sugár
forrásokkal — Béta Bányaüzemben

Puc. 1. Каротажные измерения 
для сопоставления -эталонирова
ния- сцинтиляционными детек
торами и детекторами с счёт
чиком Г - М  при разных и з л у -  

чательях в шахте Бета
Fig. 1. Comparative measurements
— by means of scintillation and 
GM- tube detectors with various 
radiating sources — in the Béta- 
Mine

vény GM-csöves, az 5 —6 szelvény pedig szcintillációs detektorral végzett mérést 
jelent. Az alkalmazott sugárforrások: Am —241, Sr — 90, Cs —137 és Со —60.

Látható, hogy a palás összleten belül alapvetően két csoportban 3 — 3 vé
kony széntelep különíthető el. Az első hármas csoport minden elrendezésnél 
megtalálható, a második az americium és stroncium esetén egyértelműen felis
merhető, cézium és kobalt esetén pedig egy „váll” jellemzi. Tehát a telepek vas
tagsága és helye minden esetben megadható, pontosabban azonban lágy sugár
forrásokkal mutathatók ki. A 10 — 13 m-es intervallumban jelentkező anomália 
sor szerintünk a furat bizonyos mértékű kavernásodásával lehet kapcsolatos, 
mivel a természetes gamma szelvény nem támasztja alá semilyen vékony telep 
jelenlétét. Sajnos ennek ellenőrzését nem tudtuk elvégezni, mivel kavernométerrel 
még nem rendelkezünk. Legyártását a magyar— szovjet bányageofizikai műszer
fejlesztési program keretén belül oldjuk meg.
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Az összehasonlításban a továbbiakban vizsgáltuk az impulzushozamok szint
jét, az amplitúdó dinamikát és a vertikális felbontóképességet.

Az impulzushozamok szintje az egyes mérésfajtákra vonatkozóan az ábráról 
leolvasható. Természetesen a legnagyobb hozamok a szcintillációs detektorokkal 
érhetők el egyéb paraméterek (szondahossz, sugárforrás erőssége) különbözősége 
mellett is.

A vertikális felbontóképességre a fúrás tengelye mentén számított egyértel
műen elkülöníthető legkisebb rétegvastagság a jellemző. Erre legáltalánosabb 
példa az Am — 241 sugárforrással mért szcintillációs szelvény 22,5 és 23,5 m közti 
szakasza. Az itt levő telep hármas tagozódására utal a normál gamma-gamma 
anomália ,,váll”-része (4 — 6 szelvény), illetve a 3. szelvény réteg kezdeményei. 
A vékony teleprész elkülönülten csak az 5. szelvényen jelentkezik.

Az amplitúdó dinamikát a szelvény relatív differenciáló képességével, vagyis 
a maximális és minimális amplitúdó értékek hányadosával jellemezzük. Ez az 
érték természetes gamma aktivitásra vonatkozóan az 1. szelvényen 4-nek, a 2-en 
5,3-nak adódik. A gamma-gamma szelvényen a kemény sugárzás (Cs —137 és 
Со —60) esetében 1,93 és 2,18. Tehát nincs lényeges különbség. A lágy gamma 
felvételeknél viszont míg a Sr — 90-nel mért GM-csöves detektálásnál 2-nek adódik 
(3. szelvény), addig szcintillációs detektálásnál Am —241 sugárforrással 7,5-nek 
(6. szelvény).

A bemutatott és hasonló mérési eredményekből nyilvánvalóvá vált, hogy 
ki kell alakítanunk a szcintillációs méréstechnikát sújtólégbiztos kivitelben, mivel 
a szenek minősítése csak nagy felbontóképességű berendezés és kavernométer 
alkalmazásával képzelhető el. A sújtójégbiztos szcintillációs detektor kifejleszté
sét ez évben megkezdtük a Központi Bányászati Fejlesztési Intézetnél, a meg
felelő minőségű ideiglenes megoldás biztosítása érdekében azonban kísérleteinket 
a jelenleg meglevő berendezéseink modernizálása érdekében folytattuk.

A megfelelő amplitúdó dinamika elérése érdekében már korábban más be
rendezéseinknél (szcintillációs detektálás laboratóriumi és in situ körülmények 
között) sikeresen alkalmazott Am —241 sugárforrásnak a MIR AKAR — G2 
szondába történő beépítésével próbálkoztunk. Kísérleteink célja annak eldön
tése volt, hogy az Am —241 izotóp és a GM-csöves forrás-detektor összetétel — 
ami a hazai gyakorlatban újszerűnek bizonyul — milyen amplitúdó dinamikát, 
impulzushozamot és vertikális felbontóképességet biztosít. A sugárforrás kellő 
intenzitásértékének a forrás-detektor távolságának, valamint a kollimálás kiala
kításának meghatározásával elértük, hogy a rendelkezésünkre álló berendezés 
amplitúdó dinamikája megközelítse a szcintillációs berendezésekét, azaz a fúrás 
szelvények szelektív gamma illetőleg gamma-gamma karotázs alapján litológiai- 
lag jobban differenciálhatóvá váljanak.

Pécs Bányaüzemben végeztük az első összehasonlító méréseket (2. ábra). 
Ezek a mérések MIRAKAR —G és MIRAKAR —G2 szondával történtek. Az 
alsó két szelvényen a GM-csöves szondába az eddig alkalmazott Sr —90 sugár
forrás volt beépítve, míg a felső szelvénynél az általunk kialakított Am —241 
sugárforrás. Megállapíthatjuk, hogy ez utóbbi szelvény minden szempontból 
(impulzushozam, amplitúdó dinamika, vertikális felbontóképesség) a legjobb. 
Felhívjuk a figyelmet a két meddő réteg közötti különbségre is. A homokos és 
agyagpalás összlet elválasztása sokkal egyértelműbb, mint az alsó két szelvény 
esetében.

Hasonló eredményeket értünk el Vasas Bányaüzemben is (3. ábra). Itt a 
rétegsor sokkal változatosabb, mint az előző üzemben volt. Sok esetben meg-
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jelenik a szenet követő trachidolerit teleproncsolást végez, gázkitörés veszélyes
ség szempontjából kimutatása rendkívül fontos. Ezenkívül látható, hogy két 
teljesen különböző összetételű meddőréteg van a lyuk végén. Bár kaliber szelvény 
itt sem állt rendelkezésünkre, ezt mégis egyértelműnek tekinthettük, mivel ez a 
mérés egy legyezőfúrásnak egy részlete, és a különböző dőlésszög alatt fúrt legye
zőkből ez a réteg minden esetben kimutatható.

A kötött terjedelem miatt csak utalunk arra, hogy legyező fúrásokból a 
telepek elhelyezkedését, vastagságát, dőlését, esetleges vető jelenlétét is meg
határozzuk. Ehhez viszont feltétlenül szükséges a fúrások tényleges irányának 
ismerete.

Azimut és ferdeség mérések alkalmazásával megállapítottuk, hogy a fúrá
sok elferdülése nem egyedi jelenség. A fúrási teljesítmények növelése érdekében 
fokozott talpnyomás, a szelvény rétegzettségének hatására jelentős eltérésekhez 
vezet. A 4. ábra egy Béta Bányaüzemben végzett mérést mutat, hol a fúrás vég
pontja a tervezett végponttól 50 m-t meghaladóan tért el. Mérőeszközünk mág
neses irányszöget mér, melyet átszámítunk a helyi geodéziai rendszerre az 
a = (jl + D + cúa b  képlet alapján, hol fx a vetületi meridián konvergencia, D a 
deklináció, coAB pedig a mágneses irányszög.

Szólni kívánunk még legfontosabb fejlesztési irányunkról a szenek fúró
lyukban történő minősítéséről. Az Általános Bányászati Biztonsági Szabályzat 
minden 20 cm-nél vastagabb és 50%-nál alacsonyabb hamutartalmú telepet 
sújtólégveszélyesnek ítél és különféle védekezési eljárásokat ír elő a metánkitörés- 
veszelyes bányákban. Ez rendkívül fontossá teszi a szenek hamutartalmának 
ismeretét a telepek lefejtése előtt és egyben a készletbecslés alapjául is szolgálhat. 
A szenek hamutartalmának radioizotópos mérését laboratóriumi körülmények

Puc. 4. Измерение азимута и отклонения на шахте Бета 
Fig . 4. Azimuth- and -measurement in the Béta mine
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5. ábra. Hitelesítő mérések különböző sűrűségű és átmérőjű etalonokban 

Рас. 5. Выверочные измерения в эталонах разной плотности и диаметров 
Fig. 5. Calibration measurements in etalons of various density and dimension

között már kidolgoztuk. A méréseknél szintén a lágy gamma,sugarakat kibo
csátó Am — 241 sugárforrást alkalmazzák. A mérőeszköz hitelesítésére egy állandó 
sűrűségű etalont használunk. Karotázs berendezéseink hamutartalomra történő 
hitelesítését a MAELGI-val való szerződés keretén belül legyártásra kerülő sűrű
ségetalonokban végezzük. Az 5. ábrán a már meglévő etalonokban történt hite
lesítési eredményeket mutatjuk be a sűrűség, illetve át mérő vált ozás függvényé
ben. Az ábrából megítélhető, hogy a fúrási átmérő megfelelő szintű ismereté
ben a hamutartalom, ami végeredményben a sűrűséggel és effektiv rendszám
mal egyaránt korrelál, az ipar számára kellő pontossággal meghatározható. Az el
mondottakból következnek a további fejlesztéseink irányát meghatározó fel
adatok:

Tovább kell fokoznunk mérőeszközeink pontosságát, eredményeink értel
mezhetőségét. Ebben segítségünkre lesz a szcintillációs technika és a kaverno- 
metria, valamint a számítógépes értékelés. Laboratóriumi vizsgálatokkal kell alá
támasztanunk, fokoznunk a litológiai bontás megbízhatóságát a kőzetfizikai jel
lemzők változásának előrejelzését. Mindezek megvalósításával — reméljük — 
lényegesen elősegítjük a bányászat technikai és emberi biztonságát.

A Mecseki Szénbányák Bányakarotázs fejlesztési tevékenysége célirányos. 
Csak olyan fejlesztési, adaptálási feladatokkal foglalkozik, amelyek meg
oldása iránt konkrét az igény és amelyek alkalmazása realizálható. Ennek 
megfelelően a fejlesztési tevékenység — amit a dolgozat anyaga is tükröz — 
a külszíni karotázs eredmények bánvabeli adaptálása a speciális körülmények 
figyelembevételével. Ez egyaránt vonatkozik a mérési, interpretálási, valamint 
a számítógépes adatfeldolgozási rendszerekre. Az előadás rövid összefoglalását 
adja az 1977-es Geofizikai Szimpózium óta eltelt idő eredményeinek.
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