
FÜGGELÉK

Példák az ELGI külföldi tevékenységéből

A) Magnezitkutatás T ö r ö k o r s z á g b a n *

1989. januárjában 5 napos kísérleti mérést végeztünk Törökországban 
Bursátók K-re (Cakmak) magnezitkutatás céljából. A mérési terület egy szer- 
pentinitből álló dombon volt, amelyet helyenként hidrotermális oldatok jártak 
át. A hidrotermális oldatok hatására a szerpentinitből magnezit keletkezett. 
Ahol az elbontódás kis mértékű, ott csak néhány centiméter vastag magnezitcsí
kok keletkeztek a repedések mentén, ahol az elbontódás nagyobb mértékű, ott 
maximálisan néhány 10 méter átmérőjű magnezittömzsök jöttek létre. Felada
tunk ezeknek a magnezittesteknek a felkutatása volt.

A kísérleti mérés keretében mágneses mérést, vertikális elektromos szondá
zást, horizontális elektromos szelvényezést, gerjesztett polarizációs szelvénye
zést és Maxi-Probe elektromágneses dőlésszögszelvényezést végeztünk. Vertiká
lis elektromos szondázással magnezit- és szerpentinit kibúváson mérve megha
tároztuk azok közelítő fajlagos ellenállását. A szerpentinit fajlagos ellenállása 
25-40 Qm-nek, míg a magnezité 1000 Qm-nél nagyobbnak adódott. így tehát 
vezető közegen belül kellett nagy fajlagos ellenállású testeket kimutatnunk.

Az alkalmazott módszerek közül a Maxi-Probe műszerrel mért dőlésszög- 
szelvényezés adott használható eredményt. A 155. ábrán az egyik anomáliát 
tartalmazó szelvényt mutatjuk be. A legnagyobb frekvenciákon (58,6 kHz és
29,3 kHz) mért dőlésszögszelvény a felszíni inhomogenitások hatását tükrözi. 
A legkisebb frekvenciákon (915 Hz és 229 Hz) nullához közeli értékeket mér
tünk, tehát ezek a frekvenciák már a „közeli” zónába esnek. A közbülső 
frekvenciákon mért szelvények középső részén egy dőlésszög minimummal 
elválasztott anomáliapár látható. A dőlésszögminimumok nagy ellenállású kép
ződmény jelenlétére utalnak.

Hasonló anomália látható az ugyanazon adatokból számolt látszólagos 
fajlagos ellenállásszelvényen is (156. ábra). A különböző frekvenciák közül 
kiemeltük a 7,3 kHz-en mértet, s megszerkesztettük a mérési terület dőlésszög 
térképét (157. ábra). A térképen három nagy fajlagos ellenállásra utaló anomá
lia látható. Az А, В, C és D-vel jelölt helyekre tettünk fúrásjavaslatot. Ezek 
közül eddig az A és D pontokon javasoltakat mélyítették le, amelyek közül az 
előbbi 3 m az utóbbi 20 m vastag magnezitet harántolt.
* Farkas I.
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155. ábra. Multifrekvenciás mágneses dőlésszög-szelvény Maxi-Probe mérések 
alapján

Fig. 155. Multifrequency magnetic dip-angle profile from Maxi-Probe measure
ments

Puc. 155. Многочастотный магнитный профиль углов падения по данным 
измерений методом макси-проб

Fig. 156. Apparent resis
tivity profile 
from Maxi- 
Probe measure
ments. Isoline 
interval: 50 fim

Puc. 156. Профиль ка
жущихся 

удельных co- 
противлений 

по данным из
мерений ме
тодом макси- 
проб. Сечение 

изоли-
ний — 50 омм

156. ábra. Látszólagos fajlagos ellenállás szelvény Maxi-Probe mérések alapján. 
Az izovonalak értékköze 50 fim
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157. ábra. Mágneses dőlésszög térkép Maxi-Probe mérések alapján. Izovonal 
értékköze 5°

Fig. 157. Magnetic dip-angle map from Maxi-Probe measurements. Isoline 
interval: 5°

Puc. 157. Многочастотная магнитная карта углов падения по данным из- 
мерений методом макси-проб. Сечение изолиний — 5°

В) Elektromágneses frekvenciaszondázás Mongóliában*

1989 augusztusában kísérleti és egyben bemutató jellegű elektromos frek
venciaszondázásokat végeztünk Mongóliában a Mongol Vízkutató Intézettel és 
a Nemzetközi Földtani Expedícióval együttműködve. A mérések célja a Maxi- 
Probe berendezés mongol szakembereknek történő bemutatóján túl kettős volt:

-  Magyarországon nem elérhető földtani modelleken a módszer kipróbálá
sa,

-  a berendezés megbízhatóságának vizsgálata szélsőséges, sivatagi körül
mények között.

* Legden M. (Mongol Vízkutató Int.), Szörényi Z.
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Különböző területeken mértünk: három esetben Góbi-sivatagbeli vízkutatási 
feladatokat végeztünk, három esetben az örök fagynak kitett területen vettünk 
részt vízkutatásban, és további egy érces feladatot és két egyéb vízkutatási 
problémát oldottunk meg.

Az érckutatási feladat a környezetétől alig eltérő ellenállású polimetallikus 
zónák kimutatása volt. A 158. ábrán bemutatunk egy, a felszín közeiéig húzódó, 
közel függőleges érces zóna (F) fölött mért elektromágneses szelvényt, kiegészítve 
az ott mért VLF- és SLINGRAM elektromágneses (EM-31) mérések eredmé
nyeivel. Az EM-31 mérések (D, E) behatolási mélysége kicsi, kb. 5-10 m, így a 
felszínközeli bontottabb és ezért homogénabb fajlagos ellenállású összletet 
képezi le. Az érces zóna egészen kis amplitúdójú anomáliát okoz. A VLF 
módszer (A) behatolási mélysége lényegesen nagyobb (~  100-150 m) ezért az 
érces zóna hatása kiugróan megjelenik az ellenállás szelvényen. A Maxi-Probe 
mérések behatolási mélysége a területen 20-250 m-re tehető. Ez a mélységtarto
mány az érces zóna kutatása szempontjából az optimális, így ezek az eredmé
nyek tükrözik legjobban a zóna hatását akár egy ellenállásszelvényt (B) nézünk, 
akár a pszeudoellenállás szelvényt (C) vizsgáljuk.

A 159. ábrán látható szondázási görbét és a 160. ábrán bemutatót Maxi- 
Probe szelvényt a Góbi-sivatagban mértük. A vízadó réteg az agyagpalával 
eltakart konglomerátum (70-80 m mélységben). Mind a szelvényen, mind az 
egyedi szondázási görbén jól látható, hogy az agyagpala-konglomerátum hatá
ra e módszerrel jól kutatható. Meglepően jó az egyezés az egyedi görbe és a 
fúrásban mért karotázs ellenállás mérések adatai között. A karotázs szelvénye
ken (159. ábra) a kisellenállású agyagos fedő alatt az agyagpala fajlagos ellenál
lása 50-70 fim között változik, a mélységgel lefelé egyértelműen csökkenő 
tendenciával. Ez a csökkenés a karotázs szelvényeken nem látszik. Ennek az 
lehet az oka (az esetleges szerkezeti hatáson kívül), hogy az agyagpala víztartal
ma lefelé fokozatosan növekszik, s ezért csökken a fajlagos ellenállás, amit a 
fúrólyuk elárasztott zónájában mérő karotázs nem tud kimutatni.

Sikeres méréseket végeztünk az egyenáramú módszerekkel szemben szige
telőként viselkedő örök fagynak kitett felszínen is és a berendezések sivatagi 
körülmények között is kifogástalanul üzemeltek.
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158. ábra. Felszínre kibúvó érces zóna (ön- 
dör Cagan/Mongólia) által oko
zott elektromágneses anomáliák 
összehasonlítása különböző EM 
mérési módszerek között: (A) 
VLF-módszer, (B) Maxi-Probe 
EMR-16 fix frekvenciás szel
vény, (C) Maxi-Probe mérések
ből szerkesztett multifrekvenciás 
pszeudó-ellenállás szelvény, (D, 
E) EM-31 Slingram-rendszefű 
mérés, (F) földtani szelvény

Fig. 158. Comparison of electromagnetic 
anomalies of exposed mineralized 
zone (Öndör Tsagan, Mongolia) 
from different EM measurements: 
(A) VLF method, (B) Maxi-Probe 
EMR-16 profile of fixed fre
quency, (C) multifrequency 
pseudo-resistivity profile from 
Maxi-Probe measurements, (D, E) 
EM-31 Slingram measurements, 
(F) geological cross section

Puc. 158. Сопоставление электромагнит- 
ных аномалий по рудной зоне, 
выходящей на дневную поверх
ность (Ундур Цаган, Монго- 
лия), по данным различных ме- 
тодов измерений: (А) VLF, (В) 
макси-проб EMR-16 на фикси
рованной частоте, (С) профиль 
псевдо-сопротивлений, состав
ленный по данным макси- 
проба, (D, Е) измерения уста
новкой Slingram EM-31, (F) ге
ологический разрез
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159. ábra. EM-szondázás transzformált görbéje (b), a fúrási rétegsor (a) és a 
fúrásban felvett elektromos karotázsgörbék (c) összehasonlítása

1 — agyagos homok; 2 — agyagpala; 3 — konglomerátum

Fig. 159. Comparison of transformed curve of EM sounding (b) with lithologic 
column (a) and electric logs (c)

1—argillaceous sand; 2—shale; 3—conglomerate

Puc. 159. Сопоставление преобразованной кривой электромагнитного 
зондирования (b) с разрезом по бурению (а) и с диаграммами 
электрокаротажа скважины (с)

1 — глинистые пески; 2 — глинистые сланцы; 3 — конгломераты
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С) Elektromágneses mérések az NDK-ban*

Az ELGI háromtagú expedíciója másfél hónapos bérmérést végzett az 
NDK-ban a VEB Geophysik Leipzig megbízásából 1989. júniusában. A méré
sek célja a Maxi-Probe mérőrendszer alkalmazhatóságának vizsgálata helyi 
modelleken. A Keleti-tenger partvidékén folytatott édesvíz-kutatás területén a 
hullámos felszínü, sósvízzel elárasztott kréta mészkőre (q < 20 fim) neogén iszap 
(q = 40-60 Í2m) és homok (q = 60-100 Í2m) rétegek települnek. A kréta mészkő 
felszíne 30-120 m mélységben várható. Feladatunk kettős volt. Részben a sós- 
vízhatár kimutatás, részben a fedő rétegsor tagolása. Az értelmezés a Q-h 
transzformált görbék grafikus kiértékelésén alapult. А КЗ szelvényen (161. 
ábra) a görbék alsó részén jól látható éles törésponttal kezdődő ellenálláscsök
kenés a sósvízzel elárasztott kréta mészkő felszíneként értelmezhető. A fedő 
rétegsor tagolható, az értelmezésnél azonban figyelembe kell venni, hogy az 
egyes rétegek földtanilag sem határolódnak el élesen. Ezt az értelmezést néhány 
ponton (pl. a 3.pontban) interaktív görbeillesztéssel ellenőriztük (162. ábra), 
amihez a kezdeti paramétereket a szelvényen látható Q-h transzformált görbéről 
olvastuk le.

* Vértesy L.

160. ábra. Vízadó konglomerátum felszínének kutatása EM-szondázással (Gó
bi sivatag)

1 — agyagos homok; 2 — agyagpala; 3 — konglomerátum

Fig. 160. Prospecting of water-producing conglomerate (Gobi Desert)
1—argillaceous sand; 2—shale; 3—conglomerate

Puc, 160. Исследование поверхности водоносных конгломератов методом 
электромагнитного зондирования (пустыня Гоби)

1 — глинистые пески; 2 — глинистые сланцы; 3 — конгломераты
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Puc. 161. Преобразованные 
кривые электро- 
магнитных зонди- 
рований, по кото- 
рым выявляется 
поверхность из- 
вестняков с малы
ми сопротивления- 
ми из-за наличия 
в них соленых вод 

1 — пески; 2 — илы; 3 — медовые 
известняки

161. ábra. А sós vízzel elárasztott kisellenállású mészkő felszínét kimutató 
transzformált elektromágneses szondázási görbék 

1 — homok; 2 — iszap; 3 — kréta mészkő

Fig. 161. Transformed electromagnetic sounding curves indicating surface of 
salt-water saturated low-resistivity limestone 

1—sand; 2—mud; 3—Cretaceous limestone
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D) Multifrekvenciás elektromágneses mérések a Szovjetunióban 
ércesedett-grafitosodott zónák k im u ta tá s á r a *

1988. őszén Ukrajnában, Odessza és Kirovgrád közelében, végeztünk 
elektromágneses méréseket a Maxi-Probe EMR-16 berendezéssel. A mérések 
célja annak vizsgálata volt, hogy a nagy mélységi behatolású Maxi-Probe beren
dezés alkalmas-e többé-kevésbé vastag üledékes rétegekkel fedett metamorf 
képződmények ércesedett-grafitosodott zónáinak felderítésére. A nehézséget az 
okozza, hogy a felszínközeli jólvezető üledékes rétegek erős induktív árnyékoló 
hatása legyengítheti a keresett érces zónák okozta anomáliákat.

A gneisz, ill. gránitgneisz (2000 fim) felépítésű alaphegység erősen tektoni- 
zált zónái, ill. felső része helyenként bontott, következésképpen csökkent elle
nállású (50-300 fim). E bontott zónákhoz grafitosodás, hintett piritesedés 
kapcsolódik. Ilyen esetekben a közel függőleges, 100-150 m széles zónák ellenál
lása 5-10 fim.

Ugyanakkor 200-300 m (odesszai terület), ill. 20-50 m (kirovgrádi terület) 
vastag, konglomerátumokból aleuritokból, homokkőből, márgákból, homok
ból, agyagból felépített változó, a bontott alaphegységhez hasonló ellenállású 
üledékösszlet fedi a metamorf összletet.

A multifrekvenciás mozgóforrásos szelvény menti méréseket 100 m-es állo
másközzel, a 3,6 Hz-914 Hz frekvenciatartományban, 700 m-es fix adó-ve
vő távolsággal végeztük. A mérések során kapott Hz és Hr mágneses komponen
sek hányadosából és A(pzr fáziskülönbségekből az ellipticitás és dőlésszög értéke
ket állítottuk elő, amelyeket ga látszólagos ellenállás és h mélység értékekké 
számítottunk át. A 163. ábrán a Qa(h) mélységszelvény izovonalas megjeleníté
sét láthatjuk. Az érces zónát a látszólagos ellenállás csökkenéssel jelentkező 
anomália sorozat egyértelműen jelzi.

* Hobot I.

162. ábra. A 161. ábrán látható EM-mélységszelvény 3. pontjában mért szondá- 
zási görbe közelítése 1D elméleti görbével

1 — mért görbe; 2 — legjobban illeszkedő görbe

Fig. 162. Approximation of sounding curve observed at point 3 of EM depth 
section of Fig. 161 with ID theoretical curve

1—curve observed; 2—best fitting curve
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163. ábra. A kb. 200 m vastag jól vezető üledékkel fedett érces zónát (a) a 
Maxi-Probe multifrekvenciás EM-mérések egyértelmű anomália so
rozattal jelzik (b) (odesszai terület)

1—agyagos-homokos üledék; 2—mészkő; 3—márga; 4—magnetites-biotitos gneisz; 5— granitoid;
6—érces, grafitos gneisz; 7— Maxi-Probe mérésekkel kapott aljzatmélység

Fig. 163. Mineralized zone buried by 200 m thick conductive sediments (a) 
indicated by a series of anomalies (b) (Maxi-Probe multifrequency EM 
measurements, Odessa study area)

1—argillaceous-sandy sediment; 2—limestone; 3—marl; 4— magnetite-biotite gneiss; 5—granitic 
rock; 6— metalliferous graphitic gneiss; 7—depth to basement from Maxi-Probe measurements

Puc. 163. Выявление рудной зоны, перекрытой проводящими отложения- 
ми мощностью 200 м (а) по однозначной серии аномалий мно- 
гочастотных электромагнитных измерений макси-проб (Ь) 
(одесский ѵчасток)

1—глинисто-песчаные отложения; 2—известиняки; 3—мергели; 4—магнетитово-биотитовые 
гнейсы; 5—гранитоидные породы; 6—фуденелые-графитовые гнейсы; 7—глубина до фунда
мента, по измерениям макси-проб
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E) Elektromágneses frekvenciaszondázások *

1989. október-novemberében kísérleti és egyben bemutató jellegű elektro
mágneses frekvenciaszondázásokat végeztünk Kubában az Union Enpressa 
Geologica szakembereivel együttműködve. A méréseknek a Maxi-Probe beren
dezés kubai bemutatásán kívül kettős célja volt:

— a módszer kipróbálása Magyarországon nem található különleges mo
delleken, és

— a műszer trópusi körülmények között történő vizsgálata.
Összesen 7 területen dolgoztunk, ebből 4 érces modell, 1 olajkutatás, 2 vízkuta
tás volt.

Az 164. ábrán kis dőlésű érces zóna felett mért elektromágneses szondá
zások eredményeit mutatjuk be. Látható, hogy az egymás alatti teléreket össze
vonva sikerült kimutatni. A szelvény mentén a telérek egyre mélyebb helyzetbe 
kerülnek és érctartalmuk is csökken. Ez korrelál a görbéken az anomáliák 
csökkenésével.

Könyvtári szolgálat

A könyvtár jelenlegi állománya 31 130 kötet könyv és folyóirat, valamint 
5423 egyéb könyvtári egység. Állományunkat 1988-89-ben 1194 kötet könyv
vel, 671 kötet folyóirattal, 65 egyéb dokumentációs kiadvánnyal, 1250 db 
műszerprospektussal gyarapítottuk. Folyóirattárunk 6-féle új folyóirattal bő
vült. Nemzetközi kiadványcsere révén 551 db kiadványt kaptunk és 59 országba 
közel 550 címre 4997 db kiadványt küldtünk. Könyvtárközi kölcsönzés: 
1988-89-ben 264 alkalommal kölcsönöztünk külső intézményeknek. A könyv
tári szolgáltatásokat az elmúlt két évben 9826 olvasó vette igénybe.

Kiadványok

1988-89-ben az ELGI a következő kiadványokat jelentette meg:
— Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1987. évi jelentése;
— Geofizikai Közlemények 33. kötet 3-4. szám, 34. kötet 1, 2-3, 4. szám, 

35. kötet 1-2. szám;
— Annual Report 1986 of the Tihany Geophysical Observatory;
— Annual Report 1987 of the Tihany Geophysical Observatory.

* Szörényi Z.. Vértesy L. (ELGI) J. A Castaneda B., J P. Lledias C. (Union Enpressa Geologica)
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