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Kísérletek a frekvenciaszondázások felhasználására 
üledékes formációk finomszerkezetének vizsgálatánál

F O R M Á N N É  G U L Y Á S  C S I L L A * ,  K A R A S  
N A G Y  Z O L T Á N * ,  P É T E R F A I  B É L A * ,  S  Z A L Ó  K l  N**,
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A GKV mintegy 10 éve folyamatosan szerzett elektromos frekvenciaszondázási tapasztalatait fel
használva alakította ki jelenlegi elektromágneses kutatórendszerét. (E M  FRSZ)
Ennek jellemzői:

1. A kutatási céloknak megfelelően létrehozott nagyteljesítményű és széles frekvencia-tartományban 
működő adó berendezés ( GK V — GANZ — GE — 80)

2. A  fedő-legyező rendszerű E M  frekvenciaszondázásokkal végzett folyamatos szelvénymérési 
metodika a terepi méréseknél.

3. A felbontóképesség jelentős növekedését eredményező differenciális szelvényszerkesztési eljá
rások alkalmazása az interpretációban.
A kialakított kutatórendszer mind a mély medencék szerkezetének és az idős medencealjzat-képződmények 
kutatásában, mind a medencéket kitöltő fiatalabb üledékes rétegsor finomabb szerkezetének, fácies válto
zásainak kutatásában hatékonynak bizonyult.

Az előadás az utóbbival kapcsolatosan részletesen bemutatja olyan kísérleti mérések eredményeit 
is, amelyeket a GK V a Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat megbízásából végzett másodlagos 
(átfejtődött) földgázakkumuláció tárolása, ill. továbbmozgása szempontjából érdekes, lencsés kifejlő- 
désű levantei összlet belső struktúrájának, fáciesváltozásainak vizsgálatára. A  kísérletek az E M  FRSZ  
kutatások további új felhasználási lehetőségeit igazolták.

Используемая в настоящее время система электромагнитного частотного зондирования 
(Э М Ч З) была разработна Предприятием геофизической разведки с использованием опыта, 
накопленного за больше чем 10 лет непрерывно проведенных электроразведочных работ по 
методу частотного зондирования. Ее основные характеристики сводятся к следующему.

1. Специально разработанный датчик большой мощности, работающий в широком 
диапазона частот (G K V -G A N Z -G E  -8 0 ) ;

2. Методика непрерывного профилирования ЭМ  частотным зондированием по системе 
веерообразного перекрытия;

3. Применение дифференциальных операций построения разрезов при интерпретации 
данных, благодаря чему в значительной мере повышается разрешающая способность.

Разведочная система оказалась высоко эффективной при изучении как строения глубоких 
бассейнов и древних отложений фундамента, так и тонкой структуры и фациальных из
менений толщи молодых осадочных отложений, заполняющих бассейны.

В связи с последней проблемой в докладе подробно излагаются результаты эксперимен
тальных работ, проведенных Предприятием геофизической разведки по поручению Пред
приятия разработки нефти и газа Большой венгерской низменности для изучения внутрен
него строения и фациальных изменений левантской толщи линзообразной фации, имеющей 
большое значение в накоплении и миграции вторичного газа.

Проведенные эксперименты подтвердили возможности метода ЭМ ЧЗ в решении подоб
ных задач.

The recently available electromagnetic frequency sounding exploration system (E M  FRS) of the 
Geophysical Exploration Co. has been developed on the basis of our more than ten years' continuous 
experience with geoelectric frequency sounding.

* Geofizikai Kutató Vállalat, Bp.
** Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat, Szolnok
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Basic characteristics are as follows:
1. A specially designed high-power transmitter operating in a wide frequency range ( OK V — 

GANZ - G E -  80);
2. A  continuous profiling technology for the E M  frequency soundings in the overlapping fan  

system.
3. The construction of the sections in the interpretation stage is realized by differential procedures 

in order to increase the resolving power.
The exploration system has proved highly successful in the study of the structure of the deep basins 

and of the old formations of the basement, as well as in the exploration of the fine structure and facies 
changes of the younger sedimentary sequences filling the basin.

In  connection with this latter problem the lecture presents in details the results of an experimental 
survey carried out by the Geophysical Exploration Co., upon a contract of the Oil and Gas Production 
Co. of the Great Hungarian Plain, in order to study the interior structure and facies changes in the lensed 
Levantine formation having an important role in the accumulation and migration of the secondary gas.

The experiments have proved that the E M  FRS method does have a definite role in the solution of 
these kinds of problems.

A Geofizikai Kutató Vállalat (GKV) 10 éve alkalmazza az elektromágneses 
frekvenciaszondázások módszerét a szénhidrogén-kutatásban. A módszer ma
gyarországi bevezetésének kezdeti feltételeit a 20. Geofizikai Szimpóziumon pub
likáltuk 1975-ben. [Nagy Z., Vida Zs., Zimányi I. 1976]

Az elmúlt 10 év alatt végzett mérések tapasztalatait felhasználva, a GKV a 
kezdeti színvonalhoz viszonyítva jelentősen továbbfejlesztette elektromágneses 
frekvenciaszondázó rendszerét (EM FRSZ). [Nagy Z. 1981, Ádám A. et ál., .. . 
1981].

A GKV jelenlegi EM kutató rendszerének főbb technikai jellemzői a követ
kezők :

1. Magyarországon, 1980-ban kialakított GK V — GANZ GE — 80 típusú nagy
teljesítményű adóberendezés, amely az EM teret földelt elektromos dipólok se
gítségével állítja elő. Az adó nagyteljesítményű tirisztoros kapcsolóegysége biz
tosítja a maximálisan 90 A áramerősségű áram kibocsátását DC és 90 Hz között. 
A négyszöghullám frekvenciáját folyamatosan lehet változtatni egy frekvencia 
ellenőrző egység segítségével.

2. A vevő oldalon az EM tér összetevőinek mérésére ötcsatornás mérőberen
dezés szolgál, digitális, mágnesszalagos jelrögzítéssel egyidejűleg 2E és 3H tér
összetevő mérhető jelenleg a DC —25 Hz frekvenciatartományban. A mágneses 
érzékelők magyar (M TA GGKI) indukciós szondák. Az összes csatornán 10“3 — 
103 Hz között tetszőlegesen beállítható analóg szűrők (KROHN-HITE) biz
tosítják a mért sinus alapharmonikus szelektív kiválasztását. További jelösszeg
ző software biztosítja a környezeti zajok és az MT pulzációk elnyomását.

3. A GKV-nál terepmérésekre kialakított speciális rendszer a ,,Folyamatos 
szelvényeken mért fedő-legyező rendszerű frekvenciaszondázások módszere” . 
Ennek mérési elrendezése a 2. ábrán látható vázlat szerint a következő:

A mérési vonalak a földtani-szerkezeti csapásirányra általában merőlegesek. 
Az EM tér gerjesztése földelt elektromos tápdipóllal történik (A B ), amely a mé
rési szelvénnyel párhuzamos vonalon mozog. A mérési szelvényen mozognak az 
elektromos mérődipólok ( M N ) és a mágneses térérzékelő szondák. A mérések 
vonatkozási helye a mérődipólok középpontja. A mérő és tápvonal távolsága a 
geológiai feltételektől függ. Az MN mérővonalon az elektromos mérődipólok 
lépésköze (AX) azonos a mérődipól hosszúságával, vagy annak felével. Így a 
szondázásokból folyamatos szelvényezés, ill. átfedő adatfelvételezés jön létre.
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1. ábra. A GE —80 tirisztoros kapcsolóegység 

Рис. 1. Приспособление для включения на тиристорах, типа Г Е - 8 0  

Fig. 1. The GE — 80 tiristor switching unit

2. ábra. Fedő-legyező mérési elrendezés, az 1. és 2. legyezők kétszeres fedő szakaszával

Puc. 2. Измерительная постановка по системе веерообразного перекрытия, 
двойным перекрытием

Fig. 2. Overlapping Fan-Array system, with two-fold covering
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Egy-egy szelvényszakasz frekvenciaszondázásait — amint a 2. ábra mu
tatja — fix helyzetű AB tápdipólról végzik, olyan feltétellel, hogy az AB dipól 
középpontjából a bemért vonalszakasz végpontjaihoz húzott sugarak által be
zárt szög a <20° (azaz у >80°). Ezt a vonalszakaszt legyezőnek nevezzük. A folya
matos szelvénymérés átfedő legyezők sorozatából jön létre. A szelvényszakasz 
fedését két, különböző helyzetű adóról való bemérés biztosítja. A fedőmérések 
egyrészt a mérés stabilitásának ellenőrzését szolgálják, másrészt a geológiai ere
detű torzítótényezők felismerését teszik lehetővé.

Minden egyes mérési ponton a teljes frekvenciatartomány bemérésre ke
rül. Az ismertetett mérési rendszertől nem választható el a mért adatok kiérté
kelési és értelmezési metódusa, amelynek kiindulásául а УT  paraméter (periódus
idő gyöke) függvényében ábrázolt látszólagos fajlagos ellenállások, vagyis a 
szondázási görbék szolgálnak. Szondázási görbéket számolunk az EM tér Ex és 
Hz komponenseiből, valamint az E J Hy és HJHy látszólagos impedancia értékek
ből. A 3. ábra Ex komponensekből számolt FRSZ  szondázási görbét mutat be.

3. ábra. Az Ex térösszetevőből számított FRSZ  látszólagos 
fajlagos ellenállás-görbe (A) és a transzformált Se =  /(Ae) görbe (B)

Puc. 3. Кривая кажущегося сопротивления 43 вычисленная 
по компоненте Ех эм . поля (А), и преобразованная кривая (В), 

вычисленная по формуле Se =  j ( r e)
Fig. 3. FRS  apparent resistivity curve for the Ex field component, 

and transformed curve of S e =  /  (Ae)

Melyek a bemutatott mérési rendszer nyújtotta előnyök?
1. A fedő-legyező dipólelrendezés folyamatos adatfelvételt biztosít, és le

hetővé teszi a mért adatok stabilitásának növelését.
2. A fedő -̂legyező rendszer ismételt legyezőinek mérési pontjain, a kétféle 

adóhelyzetből kapott eredmények egyezése, vagy eltérése lehetővé teszi azoknak 
a hatásoknak felismerését és szelektálását is, amelyek nem a mérő vonal alatti 
térségből származnak, hanem az adó helyzetétől függenek. Egyetlen fix adó 
esetén ez nem lenne felismerhető, valamint akkor sem, ha az adó és vevő együtt 
mozogna.

3. A folyamatos szelvény lehetővé teszi a szokásos nagy ellenállású aljzat 
felszínének követését, és a szondázási görbék kiértékelésével az aljzat mélysé
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gének meghatározását. Erre egy jellemző példa a 4. ábra, amely a makiári árkot 
harántoló mérő vonal mélyfúrásba bekötött mélységszelvényét mutatja be.

4. A folyamatos FESZ  szelvényezés további lehetőséget biztosít a medence- 
aljzat fölötti üledékes összletek geológiai jellemzőinek vizsgálatára.

Az adó-vevő távolság megfelelő megválasztásával az aljzatra települt 
rétegsor jellemzésére az FRSZ görbe magasabb frekvenciás, ún. síkhulláim! sza
kaszának látszólagos fajlagos ellenállásai használhatók. (А ЗА ábrán a minimum
ponttól balra eső görbeszakasz.) Ennek viselkedése a magnetotellurikus szondázá- 
si görbével azonos.

4. ábra. A MeFE — 4 vonal FRSZ mélységszelvénye 
Рас. 4. Глубинный разрез по данным 43  вдоль профилю M eFE -  4  

Fig. 4. FRS depth section of MeFE — 4 profile

Az ismertetett rendszer előnye, hogy a szerkezeti csapásra merőleges vona
lon mért látszólagos fajlagos ellenállások az MT módszer ún. H  polarizált ada
tainak felelnek meg. [Berdicsevszkij, KAPG 1976]. Ismeretes, hogy a H  pola
rizált elektromos térösszetevő változása ugrásszerű, a fajlagos ellenállás verti
kális kontaktusa felett [D’Erceville — Kunetz 1962]. Így a folyamatos szelvények 
előnyösen használhatók ellenállás-diszkontinuitások felismerésére és azok helyé
nek meghatározására az ún. intervallum-ellenállás szelvények felhasználásával.

A látszólagos fajlagos ellenállás (gT) két egymásutáni periódusidőn (T ) 
mért értékeiből (lásd 3B ábrát) az intervallum-ellenállás az alábbi módon képez
hető, az ún. effektiv hullámhossz (Aeff) és effektiv eredő vezetőképesség (Stíf) 
alapján [Matvejev, 1974]:

K i  =  ; S ' ,  t f K
f Qn

— ^ei ± 1 ~ _ él Xek
k Sei+1- S ei-  A S ek '

A gAwk értelme a A lk hullámhossz-különbség intervallumához rendelt fajlagos 
ellenállás. Homogén féltérben а gAaJk érték megegyezik a féltér valódi ellenáll ás-
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értékével, kétréteges modellnél a qA(0k értékek gyorsan konvergálnak a második 
réteg valódi ellenállás-értékéhez. Általános esetben, rétegzett közegben a qAíok 
értékek a valódi ellenállás jellemző változásainak kimutatására használhatók fel.

Az intervallum-ellenállás előnyeit egy síkhullámú MT görbén mutatjuk be. 
Ismeretes, hogy vékony, nagyellenállású rétegek a látszólagos fajlagos ellen
állás-görbéken csak gyengén, vagy alig tükröződnek. Ezen rétegek határozottab
ban felismerhetők az intervallum-ellenállás görbéken. Az 5. ábra egy ilyen sík
hullámú modell esetére mutat be qT és qAa) görbepárt, ill. a rétegzett modell ellen
állás-eloszlását. A szokásos qT görbével ellentétben a qAaj görbén igen jól felis
merhető a nagyellenállású réteg hatása.

A nagyteljesítményű adóval kedvező jel/zaj viszony mellett mért qT görbék
ből megbízható qAw görbék transzformálhatok, amelyeken differenciális hatások

g«o 2o /83-5

5. ábra Síkhullámú modell látszólagos fajlagos ellenállás 
és intervallum-ellenállás görbéi, a modell ellenállás-eloszlásával

Puc. 5. Кривые кажущегося сопротивления 
и интервалного дифференциального сопротивления на плосковолной модели, 

с распределением сопротивлений по модели
Fig. 5. Apparent Resistivity and Interval Resistivity Curves 

of a plane-wave model computation with the input resistivity distribution

28



jelennek meg. így a qAq) (Ae, x) intervallum-ellenállás szelvények alkalmasak az 
üledékes összlet jellemző ellenállás-formációinak követésére, szerkezetük és disz
kontinuitásaik kimutatására.

A 6. ábrán az intervallum-ellenállás szelvények egy jellemző példáját mu
tatjuk be a 4. ábrán közölt MeFE — 4 mérési szelvény esetére. A 4. ábra mély
ségszelvényén a medencealjzatban megfigyelhető törészónáknak (A, B) megfelelő 
ellenállás-diszkontinuitások egyértelműen felismerhetők a 6. ábra intervallum
ellenállás szelvényén is, amely további diszkontinuitások kimutatását is lehetővé 
tette. A szelvényt alul a Aeff min értékek vonala zárja le, amely az aljzat reliefjét 
tükrözi. A szelvény elején a DK — 1 mélyfúrás és az A törészóna között а gA 
4 — 5 Ohm ellenállással jellemzett intervallumnál kezdődik a rétegsorban a dem- 
jéni térségben CH produktivitás szempontjából érdekes oligocén rupéli összlet. 
Ezt figyelembevéve, a szelvény а В törészóna környezetében a CH kutatás szem
pontjából figyelemreméltó további medencealjzat ill. üledékes szerkezeti infor
mációkat mutat.

A mély medencék és jelentősebb üledékes szerkezetek kutatásánál a mély
ség és intervallum-ellenállás szelvények a szeizmikus módszert kiegészítő, vagy 
önálló új geofizikai adathordozók [Nagy Z., Pogácsás Gy., Rumpler J., Szanyi B. 
1982].

Egyes modelleken a differenciális tulajdonságú gAo} adatok finomítására is 
szükség lehet a modell további felbontásához. Kísérleti eredmények igazolták, 
hogy M. A. Kiricsek és N. G. Zaripov (1971) által javasolt és általunk bizonyos
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6. ábra. A MeFE  — 4 vonal ЕМ  FRSZ  intervallum-ellenállás szelvénye 
а 4. ábrán bemutatott aljzat-tőré sek (A, B) helyével 

és az üledékes összletben kimutatott diszkontinuitásokkal
Puc. 6. Разрез интервалного дифференциального сопротивления 

43  вдоль профилю M eFE - 4 ,  с разломами фундамента (А, В) изображенными 
на рис. 4. и прерывностями разреза, выявленными в осадочной толще

Fig. ЕМ  FRS  Interval Resistivity Section of M eF E —4 profile. 
Discontinuities at A and В are identical with faults presented in Figure 4.
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módosítással alkalmazott derivált szelvény szerkesztési módszer lehetőséget 
nyújt a hagyományos ellenállású szelvényeken kevésbé határozottan megjelenő 
zónák kimutatására. Az eljárás az általános háttérértékhez képest megnöveke
dett, ill. lecsökkent ellenállású zónákat emeli ki, és ezáltal lehetőséget ad az 
üledékes rétegsor finomabb szerkezetének vizsgálatára. Esetünkben a derivált 
szelvény szerkesztés kiindulási adatai az intervallum-ellenállás értékek, amelyek 
2eff szerinti egyenközű intervallumokra vonatkoznak.

A számítás menete a 7. ábra szerint a következő:
1. Kiszámítandó minden Xt hullámhossz értelemben vett behatolási mély

ségre külön-külön az átlagos háttérellenállás (norma) értéke, a mérési vonal ösz- 
szes pontját figyelembevéve.

1  я
{QAco)Xí = ÍQA<jo)xí,^

n j= 1

2. Az ellenállás-anomália (normától való eltérés) vertikális összetevőjének 
(Atj) számítása az X  szelvény mérési pontjai mentén, rögzített értékekre.

A j ,  i =  (QAco)xj, Л/ — (QAo)^

A j ,  i — 1 —  (QA(ü)xj,

3. A látszólagos ellenállás relatív növekményének (<5;-, X() — adott — l i 
mélységben a j  indexű szelvénypontokra vonatkozó vertikális deriváltnak — 
meghatározása:

= ^j , i~Aj , i- 1 •

7. ábra. A vertikális derivált számítás bemenő adatainak hálója (baloldalon) 
és a vertikális deriváltak előjel szerinti ábrázolása

Puc. 7. Сетка входных данных для расчёта вертикального производного 
(налево) и изображение по знакам вертикальных производных

Fig. 7. Grid of input data (on the left) and plotting of the signs 
of Vertical Derivative Computation
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A őj, Xt a szelvény rácspontjaihoz rendelt előjeles érték. A vertikális derivált szel
vény szerkesztése a pozitív és negatív értékű helyeket elválasztó 0 izovonal be
húzásával történik. Ez az izovonal különíti el a háttérhez képest magasabb, ill. 
alacsonyabb ellenállással rendelkező zónákat.

A dolgozat további részében azt kívánjuk bemutatni, hogyan alkalmazható 
az ismertetett módszer az üledékes rétegsor finomabb szerkezetének vizsgálatá
nál. A probléma konkrét, ipari igényként vetődött fel kóborgázos átfejtődés 
vizsgálatával kapcsolatban. A megkutatott terület Magyarország DNy-i részén 
helyezkedik el, ahol egy korábbi gázkitörés eredményeként nagymennyiségű 
földgáz fejtődött át a mélyebb rétegekből a felszín alatti 300 — 500 m mélységben 
levő rétegekbe. A kérdéses területen a 300 m alatti levantei összletet agyag és 
változó szemnagyságéi, nagy porozitású homok alkotja. Ez a lencsés kifejlődésű 
homokos összlet potenciális gáztárolóként jelentkezik. A gáz a szerkezeti helyzet, 
rétegpermeabilitás függvényében a nyomáskiegyenlítődésre való törekvése foly
tán vízszintes és függőleges irányban egyaránt mozgásban van. Ezt a dinamikus 
állapotot a területen mélyített fúrásokban időszakosan végzett radioaktív mé
rések igazolták. Alkalmazott FRSZ méréseinkkel nem közvetlenül a gáz jelenlé
tét mutatjuk ki, hanem a gáz tárolása és mozgása szempontjából számbavehető 
formációkat követjük nyomon.

A kutatandó területet öt, egymást keresztező mérési vonallal fedtük le, 
amelyek telepítését döntően meghatározták a területen a gáz kutatására és ter
melésére mélyített fúrások. A geológiai helyzet megkívánta nagy felbontóképes
séget speciálisan megválasztott méréstechnika kialakításával értük el. Ez hori
zontális értelemben а ЛХ =1 /2  M N  lépésköz alkalmazásával a mérési pontok 
szelvénymenti sűrítését, és ezzel a fedésszám növelését, vertikális értelemben a 
mérési frekvenciák besűrítését jelentette. A méréseket 40 H z<f<  1,6 Hz ta r
tományban 28 diszkrét frekvencián végeztük el, amely a közeg átlagos ellenállás
viszonyai mellett, a behatolási mélység közelítőleg 6-6,5% -os növekedését biz
tosította frekvenciaközönként. A kőolajtermelő háttér ipari zajai lehetetlenné 
tették a mérési frekvenciatartomány kiterjesztését a magasabb értékek felé.

A mért anyag feldolgozásának eredményeként minden egyes vonalra meg
szerkesztettük az előbbiekben tárgyalt vertikális derivált szelvényt. A további 
vizsgálatok szempontjából fontos pozitív zónák stabilitását úgy növeltük meg, 
hogy a vonalmenti átlagellenállás-norma mellett figyelembe vettük az egész te
rületre vonatkozó háttérértéket is, minden értéknél. Ezzel a kettős átlagolás
sal kiküszöböltük azokat az eltéréseket, amelyek a vonal kereszteződésekben 
jelentkeztek a mérő vonalak különböző irányú tájolása miatt. A vertikális deri
vált szelvényeken a gáz tárolására potenciálisan alkalmas formációk (levantei 
homokok) megnövekedett ellenállással (pozitív anomália) jelennek meg. Az 
egyik mérő vonal szelvényét a 8. ábrán mutatjuk be. A vízszintes tengelyen az X t 
mérési pontok láthatók, a függőleges tengelyen % a hullámhossz értelemben vett 
mélységet hordtuk fel. Feltüntettük a vonalra, vagy közvetlen a vonal közelébe 
telepített fúrásokat is.

A fúrások közül néhány gázt tartalmazott. Hogy a gázos rétegeket a hul
lámhosszúság léptékében ábrázolni tudjuk, szükség volt a derivált szelvények 
mélységbekötésére is. A mélységbekötés céljából az FRSZ  mérések mellett egyen
áramú vertikális elektromos szondázásokat is végeztünk.

A szelvényből kitűnik, hogy a gázos szintek megjelenése minden esetben 
pozitív zónákhoz kötődik, ugyanakkor nem minden pozitív zóna tartalmaz gázt. 
A derivált szelvény közvetítésében kapott strukturális kép alapján a bemutatott
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8. ábra. A K  — l  mérési vonal FRSZ  vertikális derivált szelvénye.
(a) meddő fúrás, b) gáztartalmú zóna)

Puc. 8 . Разрез вертикальных производных 43  вдоль профилю К -  1 
(а) -  пустая скважина, б) -  газоносная зона)

Fig. 8. Vertical Derivative Cross Section of profile K — l

9. ábra. A  másodlagos gáz-előfordulás eredetileg feltételezett 
kiterjedése (eredményvonal) és az FRSZ  mérések alapján valószínűsített lehatárolódásai.

(А, В jelű nyilak)
Puc. 9. Распространение по первоначальным предположениям 

вторичных залежей газа (пунктирован линия), 
и них возможные ограниченности на основе наблюдениях 43  (стрелки А, В)

Fig. 9. Sketch map of early conception of secondary gas occurence 
and its revealed outlines by FRS
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mérővonalon három — a teljes hullámhossz-tartományban negatív anomáliával 
jelentkező — elválás is látható. (A szelvényeken az 1., 2., 3. sz. jelölés mutatja.)

A vonalkereszteződésekben kapott eredmények és a fúrási adatok felhasz
nálásával elvégeztük a gázt tartalmazó pozitív és az ún. elválási (negatív) zónák 
területi korrelációját. Ennek eredményét mutatja a 9. ábra. Ezen egyben feltün
tetjük az FESZ  mérővonalakat, a kutatási területen mélyült és a szelvényszer
kesztés során felhasznált fúrásokat, valamint a megrendelőtől előzetes informá
cióként kapott gázos telep feltételezett kiterjedését, a fázishatárokat mutató tér
képeket. A derivált szelvényen megjelenő 1 és 2 jelű elválási zóna a térképen a 
márgavonalra, ill. a fázishatárra esik, ami megerősíti az előzetes geológiai elkép
zelést, a 3 jelű negatív zóna az előzetes adatok szerint is a meddő térséghez 
tartozik. Az egymást keresztező vonalakon követtük a produktív fúrásokban 
azonosított gáztartalmú pozitív zónáknak megfelelő anomáliák folyamatos el
terjedését is. (8. ábra) Ezek lehatárolódásának helyeit is megjelöltük a 9. ábrán 
bemutatott szelvényvonalak megfelelő vonalkaróinál. Az így kapott vázlat sze
rint a másodlagos előfordulás feltételezett és a mérések alapján valószínűsített 
lehatárol ódása az északi részen közelítően egybeesik, a keleti és dél-keleti részen 
némileg módosul. A nyugati részen mért vonalszakaszon belül egyértelmű leha- 
tárolódás nem volt kimutatható.
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