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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ, ТРАНСДАНУБИИ 
ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА ИСКУССТВЕННО ВЫЗВАННЫХ В СКВАЖИНАХ

ПОТЕНЦИАЛОВ

Автор коротко знакомит нас с методом искусственно вызванных потенциалов, 
развитым профессором В. Н. Дахновым и его сотрудниками. На основе лаборато- 
рийных и полевых измерений автор указывает на то, что метод искусственно вызван
ных потенциалов вообще оказывается пригодным для выделения в скважинах Транс- 
данубии бурых каменных углей, хотя бывают такие угольные слои, которые являются 
исключениями.

D r . К . S e b e s t y é n :

IN VESTIGATIONS FOR TH E  D ETECTION OF OUR T R A N SD A N U B IA N  
LIG N IT E  DEPOSITS B Y  M EANS OF A  G EN E R A TE D  POTENTIAL M ETHOD

IN A  BO R E-H O LE

Author briefly discusses that kind of generated potential method which was 
developed by Mr. Dachnov and his collaborators. By reason of laboratory and field 
measurements he further proves that the generated potential method generally 
promises to be suitable for the detection of Transdanubian lignite in bore-holes, but 
some of the deposits make an exception.

VIZSGÁLATOK NÉHÁNY HAZAI KŐSZÉN KIMUTATÁSÁRA
FÚRÓLYUKBAN GERJESZTETT POTENCIÁL MÓDSZERREL

Dr. SE B E ST Y É N  K Á R O L Y

A hazai szénfúrások elektromos vizsgálata egészen rövid múltra te
kint vissza. Többé kevésbé rendszeres kísérletek csak néhány éve folynak, 
pedig a szénkutatás pontosabbá tétele megérdemli a legnagyobb figyel
met. Az alábbiakban azokat a vizsgálatokat ismertetem, amelyek a 
Szovjetunióban fekete kőszenek kimutatására jó eredménnyel alkalmazott, 
gerjesztett potenciál módszer hazai bevezetésének alapjait kívánják szol
gálni.

A szénnek fúrólyukban történő kimutatásában a hazai és külföldi 
irodalom alapján két időszakot figyelhetünk meg. Az első időszakban a
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szén, illetve szenes rétegek kimutatására azokat a módszereket igyekeztek 
felhasználni, amelyekkel az olajbányászattal kapcsolatos mélyfúrás
vizsgálatokban nagy sikereket értek el. Ezekről a kísérletekről dr. Láng 
László a Bányászati Lapok 1952. júliusi számában számol be. Az alkalma
zott módszerek közül a PS mérés, a hőmérsékletmérés és a lyukátmérő 
szelvényezés mutatott a vizsgált fúrásban többé-kevésbé jellemző indiká
ciót a kőszénrétegekre. Ezek a kezdeti eredmények azonban nem voltak 
általánosíthatók, mert olyan fizikai tényezőkre támaszkodtak, amelyek 
nem állandók az egész szénmedencében, vagy érvényre jutásuk függ az al
kalmazott fúrási technikától. Pl. a mecseki szénmedence egyes telepeinek 
porhanyóssága lehetőséget ad ezeknek a fúrólyukátmérő növekedése által 
történő kimutatására. Ugyanígy egyes szénrétegekből kiszabaduló metán 
hőmérsékletcsökkenést hozhat létre, mely hőmérsékletszelvényezéssel 
megállapítható.

Nyilvánvaló, hogy azok a kutatási módok, amelyek olyan fizikai 
állandóra támaszkodnak, mely még ugyanazon mezőben sem állandó, 
a siker igen kis reményével vihetők át egy másik medencébe, ahol a kérdé
ses állandó esetleg egészen másként jelentkezik.

Szükségesnek látszik olyan vizsgálati módszer bevezetése, amely a 
kőszenek általánosabb tulajdonságain alapszik, amely tehát általánosabb 
érvényű megállapításokat tehet, mint az eddigi módszerek. Ilyen tulaj
donság a kőszeneken oxidáló folyadékok hatása alatt létrejövő negatív 
potenciál, melyet a folyadékhoz viszonyítva tapasztalunk. Ez képezi 
alapját a második időszak vizsgálatainak. Ezek a vizsgálatok a gerjesztett 
potenciál-módszeren alapulnak.

Az alábbiakban röviden ismertetem
a gerjesztett potenciál módszert és kapcsolatát az oxidációs jelensé

gekkel,
a gerjesztett potenciál mérésére szolgáló berendezést,
a terepen alkalmazott mérési eljárást,
az eredmények kiértékelését.
Laboratóriumi és terepmérések alapján megállapítom, hogy a dunán

túli kőszenek fúrólyukban történő kimutatására milyen eredmények vár
hatók a gerjesztett potenciál-módszertől.

A módszer leírása
A gerjesztett potenciál-módszerrel mint felszíni mérőmódszerrel az 

irodalomban számos helyen találkozunk, de szélesebbkörű alkalmazásra 
nem talált, mert a mérésére szolgáló berendezés meglehetősen bonyolult 
volt. Nagyobb fejlődésnek csak akkor indult, amikor V. N. Dahnov és 
munkatársai fúrólyukak vizsgálatára alkalmas formában dolgozták ki.

A módszer alapja az a tapasztalati tény, hogy ha két elektródán 
keresztül a talajba áramot vezetünk, az áram megszűntével a két elekt
róda között az időben gyorsan csökkenő potenciálkülönbség észlelhető. 
Ugyanazon mérőelrendezéssel azonos áramerősség mellett különféle kö
zegben más-más lesz a fellépőpotenciál nagysága és időbeli lefutása.
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V. N. Dahnov és munkatársai részletes vizsgálatokat végeztek az 
árammal történt gerjesztés útján létrehozott potenciálok származására 
vonatkozóan. Bebizonyították, hogy az így létrehozott potenciálok kő
szenek esetében azonos természetűek az oxidáló folyadékok hatására létre
jövő potenciálokkal. Ez utóbbi tehát mértéke lehet a kőszén fúrólyukban 
való kimutathatóságának.

A mérőberendezés ismertetése
A gerjesztett potenciálok mérésének gyakorlati végrehajtása ugyan

azokkal a műszerekkel és berendezésekkel történik, mint az egyéb lyuk-

1. ábra. A  gerjesztett potenciál mérésére 
szolgáló berendezés kapcsolási vázlata

2. ábra. Gerjesztett potenciál 
mérésére szolgáló szonda

szelvényező műveletek. A mérőberendezés elvi kapcsolási vázlatát 1. 
ábránk mutatja. Az egyik galvanométer az áramfolyással egyidőben van 
a mérőelektródákra kapcsolva. A mért feszültség arányos a látszólagos 
ellenállással és a bevezetett áram erősségével. A másik (jobboldali) gal
vanométer akkor van a mérőelektródák körébe bekapcsolva, amikor a ger
jesztő áram szünetel. Mint említettem, a gerjesztett potenciál értéke 
az áram kikapcsolása után rohamosan csökken. Célszerű tehát olyan kap
csolót választani, amely az áram kikapcsolása után rövid és igen állandó 
időtartam elteltével kapcsolja a mérendő feszültséget a galvanométerhez.
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Ezt a feladatot a pulzátor oldja meg úgy, hogy egyik félperiódusban a 
gerjesztőáram körét, a másikban a gerjesztett potenciál mérésére szolgáló 
áramkört zárja.

Igen fontos szerepe van a gerjesztett potenciál mérésében a szondának, 
amely lényegesen eltér az ellenállásmérő szondák szokott alakjától. A ger
jesztés akkor oldható meg gazdaságosan, vagyis úgy, hogy ugyanolyan 
bevezetett áram esetén a kőzeten létrehozott áramsűrűség maximális 
legyen, ha az alkalmazott szonda átmérője a lehető legjobban megközelíti 
a fúrólyuk átmérőjét. Ez azonban még nem elegendő. A gerjesztett poten
ciál ugyanis az árambevezető elektródától távolodva gyorsan csökken. 
Ha tehát a legnagyobb gerjesztett feszültségértéket akarjuk mérni, a 
mérőelektródát közvetlenül az árambevezető elektróda mellé, vagy eset
leg a kettéosztott áramelektróda két része közé célszerű elhelyezni. A 
másik áramelektróda nagyobb távolságra történő elvitelével elérhető, 
hogy annak elektromos tere nem zavarja a mérést. Egy szokásos szonda- 
tipust 2. ábránk mutat. Ezen A x A 2 a kettéosztott, В az eltávolított 
áramelektróda. M  a mérő elektróda. Â másik mérőelektródát (N) a fel
színen a mérőhely közelében telepítjük.

T erepeljárás

Előzőkben említettem, hogy a kísérletek bizonysága szerint az áram 
hatására létrejött potenciál nagysága és időbeli lefutása is jellemző a ger
jesztett kőzetre. így egy kőzet vizsgálata folyamán jellemzőként vehető 
egyrészt a fellépő potenciál értéke az áramsűrűség függvényében, más
részt a potenciál időbeli változása az áram kikapcsolása után. Ez utóbbi 
lehetőség technikai kivitele azonban meglehetősen nehéz, ezért általában 
az első összefüggést vizsgáljuk.

A gerjesztett potenciál mérése természetesen nem teszi feleslegessé 
azokat a fúrólyukszelvényezési eljárásokat, amelyek a fúrólyuk általános 
földtani felépítésének vizsgálatára szolgálnak (PS qx, q2). Teljes értékű 
fúrólyukvizsgálat tehát az általános szelvényezési eljárások és a gerjesz
tett potenciál-módszer együttes alkalmazásából áll.

Az elmondottak figyelembevételével egy fúrólyuknak gerjesztett 
potenciál módszerrel történő vizsgálata az alábbiak szerint folyik le:

1. PS és különböző típusú ellenállásmérés.
2. Gerjesztett potenciálgörbék felvétele negatív irányú növekedő 

áramerősségekkel. (A negatív áramirány alatt azt értjük, hogy a ketté
választott áramelektróda a telep negatív sarkával van összekötve.)

3. Gerjesztett potenciálgörbék felvétele pozitív irányú növekedő 
áramerősségekkel.

Nem közömbös a másik elektróda helyzete sem. Kifogástalan gerjesz
tett potenciálgörbe csak akkor vehető fel, ha а В elektróda követi a mérő- 
elektródát. Ellenkező esetben ugyanis a nagyobb remanenciával rendel
kező kőzetekben visszamaradt potenciálok eltorzítják a mérés eredményét.
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Kiértékelés és értelmezés
A fúrólyukban felvett gerjesztett potenciálgörbékből közvetlen 

szemlélet alapján is hasznos következtetéseket vonhatunk a fúrólyuk 
földtani felépítésére. Megállapíthatjuk így, hogy ugyanazon áramerősség 
hatására a fúrólyuk melyik szakaszán lépett fel nagyobb potenciálérték, 
tehát hogy hol helyezkednek el jobban gerjeszthető földtani képződmé
nyek. Sokkal részletesebb felvilágosításokat kapunk a rétegekről akkor, 
ha a mért potenciálértékeket a gerjesztőáram erősségének függvényében 
koordináta-rendszerben ábrázoljuk. A kapott görbék a «potenciál aktivi
tási» görbék. Mint az előzőkben láttuk, a mért potenciál értéke az áram- 
sűrűségtől, tehát ugyanazon bevezetett áram esetén a fúrólyuk és a szonda 
méreteitől függ. Különböző fúrólyukakban felvett potenciálaktivitási 
görbéket csak akkor lehet további következtetésekre felhasználni, ha az 
áramsűrűségek azonosságát biztosítjuk. Ez legkönnyebben úgy történ
hetik, hogy az adott fúrólyukátmérőhöz olyan szonda-átmérőt választunk, 
hogy hányadosuk állandó érték legyen. Még így is maradnak zavaró té
nyezők (pl. iszapellenállás), ezek hatása azonban feltételezhetően kisebb. 
Az így felvett görbék lehetőséget adnak ugyanazon fúrólyukban a rétegek 
megkülönböztetésére és szomszédos fúrólyukakban egyes jellemző rétegek 
korrelálására.

A kísérletek megmutatták, hogy a különböző köszénféleségek nem mu
tatnak egyenlő mértékben gerjesztett potenciált. Az is feltételezhető, 
hogy a szénen kívül még más ásványok is vannak, amelyek gerjesztett 
potenciált adnak, pl. szulfidércek. A kőzeteknek és ásványoknak elektro
mos árammal történő gerjesztéssel szemben tanúsított viselkedésére vonat
kozóan tapasztalatot két úton szerezhetünk.

Az első lehetőség az, hogy ismert földtani szelvényű fúrólyukban vég
zünk gerjesztett potenciálméréseket és a felvett elektromos szelvényt 
összehasonlítjuk a földtani szelvénnyel. Ez az eljárás kétségtelenül a leg
közvetlenebb és legmegbízhatóbb adatokat szolgáltatja. Fő hiányosságai, 
hogy nem ismételhető meg tetszés szerinti számban; hogy a vizsgálni 
kívánt tényezőket nem mindig lehet változtatni; és hogy meglehetősen 
költséges. Éppen ezért nagy fontosságot kell tulajdonítanunk a labora
tóriumi méréseknek, amelyek kísérleti feltételeit tetszőlegesen változtat
hatjuk és így a jelenségek összefüggéseire jobban fényt deríthetünk.

A laboratóriumi mérésekben a potenciál aktivitásra vonatkozóan 
első felvilágosítást az «oxidációs potenciál» görbék felvétele ad. Ez a vizs
gálat abból áll, hogy megmérjük a vizsgálandó kőszénnek 2—3%-os 
kénsav és változó normalitású káliumbikromát oldatba történt merítése 
esetén kálóméi elektródához viszonyított potenciálját. Ha az oldat kálium
bikromát tartalmát fokozatosan növeljük és a mért potenciál értékeket 
a koncentráció függvényében ábrázoljuk, akkor a kőszénmintára jellemző 
görbét kapunk.

A kőzetminták részletesebb vizsgálatát a terepen használt berendezés
sel elvi felépítésében teljesen azonos berendezéssel végezzük. Eltérés csu
pán abban van, hogy a fúrólyukat és a leeresztendő szondát itt egy elektro
littel töltött tál helyettesíti, amelyben a megfelelő alakra formált minta
4 Geofizikai közlemények —  3/10 S
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van. Az elektrolit fajlagos ellenállását a fúróiszapéval azonosnak választ
juk. Megmérve a bevezetett áram erősségét, a minta felületének ismereté
ben kiszámítható a gerjesztő áram sűrűsége. Ennek függvényében ábrá
zolva a fellépő gerjesztett potenciált, az illető kőzetre jellemző görbét 
kapunk. Az áram erősségének és irányának változtatásával a görbe a hisz- 
terézis görbéhez hasonló alakot vesz fel. Ez a görbe azonos azzal a görbével, 
amelyet a lyukszelvényezés adatai alapján szerkesztettünk és amelyet 
potenciál aktivitási görbének neveztünk. A különbség csupán annyi, 
hogy ott a potenciál értékeket a bevezetett áram, utóbbi esetben pedig 
az áramsürűség függvényében vizsgáltuk. Az aktivitási görbének az áram
sűrűség függvényében történő vizsgálata azzal az előnnyel jár, hogy mé
rési adataink — bárhonnét származzék is a minta — teljes értékű össze
hasonlításra alkalmasak. Ugyanez a fúrólyukban végzett méréseknél nem 
mondható. Mindenesetre a gerjesztett potenciál-aktivitási sorrend, melyet 
laboratóriumi mérések alapján megállapítunk, szigorúan érvényes a fúró
lyukra és viszont. így a laboratóriumi mérések a fúrólyukban végzett 
méréseknek fontos kiegészítői.

Dunántúli kőszeneink vizsgálata
Dunántúli kőszeneink vizsgálatát az előzőkben kifejtetteknek meg

felelően két vonalon folytattuk: laboratóriumban és terepen. A labora
tóriumi mérések kiterjedtek az oxidáló folyadékkal és az áramgerjesztés
sel történő vizsgálatokra.

Oxidációs méréseink eredményeit '3. ábránk mutatja. A vízszintes 
tengelyen az oxidálószer koncentrációja, a függőleges tengelyen a mért 
feszültség van ábrázolva mV-ban. Az ábrából megállapítható, hogy hazai 
kőszeneink oxidálószerrel szemben különbözőképpen viselkednek. Feltűnő 
különbség van pl. a komlói Kossuth akna VII-es és VlII-as telepe között. 
A VIII-as telep az összes vizsgált minták közül a legaktívabb. A VII-es 
telep szene viszont csekély potenciál-aktivitást mutat. Ugyancsak kisebb 
potenciál-aktivitást mutat az egyik dorogi szénminta is. Alig valamivel 
jobb a komlói Ill-as telep szenének potenciál-aktivitása is. Különbség van 
az ajkai szenek között is. A VI-os telep kevéssé potenciál-aktív, míg a 
Ill-as telep jelentős potenciált ad oxidáló folyadék hatására. A felsorolt 
különbségek ellenére a még folyamatban lévő vizsgálatok azt bizonyítják, 
hogy dunántúli kőszeneink nagyobb része jól mérhető potenciálértéket ad 
oxidációs hatásra, tehát a gerjesztettpotenciál módszer kimutatásukra 
eredményesnek ígérkezik.

Uaboratóriumi méréseink zömét az árammal történő gerjesztéssel 
folytatott mintavizsgálatok képezték. 4. ábránk egy dorogi fúrás kőzet
mintáin felvett görbéket mutatja. A vízszintes tengelyen az áramsűrűség 
mA/cm2-ben, a függélyes tengelyen a fellépő potenciál értékek mV-ban 
vannak ábrázolva. Mint az ábrából látható, a fedő és fekü potenciálakti
vitási görbéinek a kezdőpontban vett érintői kis szöget zárnak be a víz
szintes tengellyel. A potenciál-aktivitás már igen kis mV értékeknél telí
tési jelenséget mutat. A szén potenciál aktivitási görbéje ezzel szemben 
rendkívül meredek és telítési jelenségeket csaknem két nagyságrenddel
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nagyobb potenciálértékeknél kapunk. Ezek a vizsgálatok azt mutatják 
tehát, hogy a dorogi szén gerjesztett potenciálméréssel jól megkülönböz
tethető a fedő és fekütök

Kevésbé kedvező eredmények olvashatók ki az 5. ábrából, amely a 
komlói Kossuth-aknából származó kőszén fedő és fekü gerjesztett potenciál

görbéit mutatja. Az ábra léptéke ugyanaz, mint az előző ábráé. Mint lát
ható, a V 111-as telep szene (megfelelően az oxidációs vizsgálat eredményének) 
meredeken emelkedő aktivitási görbét ad, amely kiemelkedik a fedő és
4* —  3,10 S
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fekii potenciálaktivitási görbéi közül. A VII-es telep szenének aktivitása 
ezzel szemben a fedő és fekü kőzetek aktivitásai között van. Ebből az kö
vetkezik, hogy a gerjesztett potenciálmérés a komlói területen egyáltalá
ban nem tekinthető olyan módszernek, amely a szénrétegeket teljes 
biztonsággal kimutatja és a fedő, valamint a fekü rétegektől minden eset-

4. ábra. Dorogi kőzetmintákon felvett gerjesztett potenciálgörbék

ben megkülönbözteti. A mecseki szénmedence szeneinek kimutatásában 
nehézséget jelent az is, hogy még ugyanazon telep szenének sem állandók 
a fizikai tulajdonságai, hanem gyakran jelentős különbségek tapasztal
hatók a különböző helyekről vett minták között.

6. ábránk néhány ajkai kőzetminta gerjesztett potenciál aktivitását 
mutatja. A szenek viselkedésére vonatkozóan ugyanazokat a következte
téseket vonhatjuk le, amelyeket már az oxidációs vizsgálatokból levon
tunk. A szenektől jól elkülöníthető a homokkő, amely csaknem teljesen 
inaktív: görbéje párhuzamos az áramsűrüség-tengellyel. Érdekes a mészkő
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mintán felvett görbe, amely nagyobb kezdeti emelkedés után gyors telí
tést mutat. Hasonlóképpen viselkedik az egyik ajkai fúrásból származó 
mészmárga is.

Az oroszlányi kőszén viselkedésére vonatkozóan 7. ábrából kapunk 
felvilágosítást. A görbét az egyik oroszlányi fúrásban vettük fel. A vizsgált

(7) VII. T Fedő

5. ábra. Komlói kőzetmintákon felveti gerjesztett potenciálgörbék

szakaszban lévő vékony szénréteg már kis gerjesztőáram esetén is jelentős 
potenciálértéket ad. A szelvényezési görbék alapján szerkesztett potenciál
aktivitási görbék közül legmeredekebb a széné, kisebb meredekségű az 
égő paláé, még kisebb a fedőben lévő csigás márgáé. Az anyag potenciál
aktivitási görbéje párhuzamos az áramtengellyel. A kísérleti mérésekből 
az a következtetés vonható le, hogy az oroszlányi területen a szén gerjesz
tett potenciál módszerrel jól megkülönböztethető a fedő és fekü rétegektől.

A várpalotai kísérleti mérések egyik szelvényét 8. ábránk mutatja. 
A fúrási szelvény 112,8— 115 m-ig jelez szenet. Közben egy keskeny meddő
réteg van. A gerjesztett potenciál szelvény határozott indikációt ad a
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szénteleppel szemben. A kiolvasható rétegvastagságok azonban nem egyez
nek a fúrásszelvénnyel. Az elektromos szelvény szerint az egyik szénréteg 
112,8— 113,6 m-ig, a másik 114,7— 115,7 m-ig tart. Az eltérés okát a fúrási 
rétegszelvény pontatlanságában kell keresnünk. A második szénréteg alsó 
része lényegesen kisebb aktivitású. Jelentkezik a gerjesztett potenciál 
szelvényben a 118 m körül levő tufaréteg is. A potenciál-aktivitási görbé-

6. ábra. Ajkai kőzetmintákon felvett gerjesztett potenciálgörbék

két megszerkesztve, a fölső szénréteget aktívabbnak találjuk, mint az alsót. 
Még kisebb aktivitást mutat a tufa. Irodalmi adatok alapján ebből azt kö
vetkeztethetjük, hogy a fölső szénréteg minősége jobb, mint az alsóé. 
Erre vonatkozóan azonban még kellő hazai tapasztalatanyag nem áll 
rendelkezésünkre.

9. ábránk egy csolnoki fúrásban felvett gerjesztett potenciál szel
vényt ábrázol. Az elektromos szelvényt a földtani szelvénnyel összehason
lítva, megállapíthatjuk, hogy a szénnel szemben jelentős gerjesztett poten
ciál csúcs mutatkozik. Ez a gerjesztett potenciál azonban csak viszonylag 
nagyobb áramerősségeknél (50—-100 mA) kezd jellemzővé válni. Ennek 
okát abban kereshetjük, hogy a szonda átmérője sokkal kisebb, mint a
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7. ábra. Oroszlányi fúrás szenes szakaszának gerjesztett potenciál szelvénye
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+ mV

8a. ábra. Várpalotai fúrás szenes szakaszának gerjesztett potenciál szelvénye
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fúrólyuk átmérő. (A fúrólyuk átmérője 172 mm, az alkalmazott szondáé 
50 mm volt.) Valószínűleg a kedvezőtlen szonda-lyukátmérő arány okozza 
azt is, hogy az anomáliák nem adják meg egyértelműen a széntelepek 
határait.

Bokodi kísérleti szelvényeink közül egyet a 10. ábrán láthatunk. 
A  szén csak nagyobb áramerősségeknél ad számottevő gerjesztett potenciál
értéket. Ennek ellenére mégis jól kimutatható, mert a fedő és fekü kőzetek

-  /00 m  V * /0 0  m  V---------------------- *-]-* —

potenciál-aktivitása még kisebb. A földtani szelvényen 161,2 és 163,2 m 
között egységesen szénnek jelölt szakasz a gerjesztett potenciál szelvényen 
három részre oszlik. Két jobban gerjeszthető szakaszt egy passzívabb sza
kasz választ el. Ha figyelembe vesszük, hogy a 165,2 m-től 168,4 m-ig 
tartó szenes pala szakasz (melyet csak egy keskenyebb szénréteg szakít 
meg) aránylag kisebb gerjesztett potenciálértéket ad, akkor azt mond
hatjuk, hogy az előbb említett kevéssé aktív szakasz is valószínűleg 
égő pala lesz.

A 11. ábrán bemutatott ajkai kísérleti szelvény megerősíti a labora
tóriumi vizsgálatok eredményeit, tudniillik azt, hogy az ajkai kőszén
telepek egyik része aktív, a másik része passzív magatartást tanúsít 
elektromos árammal történt gerjesztés esetén. A fúrási szelvényből még 
azt láthatjuk, hogy vannak olyan nem szenes rétegek, amelyek viszont 
elég jelentős aktivitást mutatnak.
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Vizsgálataink eredményét összefoglalva megállapíthatjuk, hogy dunán
túli kőszeneink nagyrésze biztosan kimutatható a gerjesztett potenciál- 
módszerrel. Különleges helyet csupán az ajkai és a mecseki (Komló, Pécs) 
szénterület foglal el. Mindkét területen az látszik valószínűnek, hogy csak 
a széntelepek egy része lesz gerjesztett potenciálméréssel kimutatható.

Dolgozatomban nem foglalkoztam a gerjesztett potenciálmérés műszer-

m j n  szenpala , égopa/a  F v ^ r i  , р т т - ,  .. , |--------- ,
1////1 s z e n e s  p á lo s  a g y a g  I -  ~  I m a r g a  s z ü rk e  a g y a g  m a r g a  I______ I a g y a g

11. ábra. Ajkai fúrás szenes szakaszának gerjesztett potenciál szelvénye

és módszerfejlesztési kérdéseivel. Csupán azt kívántam vizsgálni, hogy az 
új módszerrel dunántúli kőszeneink milyen mértékben mutathatók ki 
fúrólyukakban.

Jelen vizsgálatok alapját képező terepméréseket a M. Áll. Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet lyukszelvényező csoportja, a kőzetminták 
begyűjtését Erkel András, a laboratóriumi méréseket Bőd Magda 
végezte.
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