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A KORSZERŰ MAGYAR GEOFIZIKAI MŰSZEREK  
SEREGSZEMLÉJE

Budapest 1968 ~~

A Budapesten 1968 szeptemberében rendezett X III. Geofizikai Szimpó
zium mai egyidőben a magyar geofizikai intézmények és vállalatok a Technika 
Házában kiállították néhány eddig kifejlesztett vagy már gyártásban levő 
legújabb geofizikai műszerüket és a geofizikai kutatásoknál használatos egyéb 
terméküket.

A kiállításon — amelyet a külföldi és belföldi érdeklődők mindvégig sűrűn 
látogattak, — 11 intézet, laboratórium, illetve gyár és vállalat több, mint 40 
műszert, berendezést vagy térmékkészletet mutatott be. Ezek túlnyomó 
része korszerű szeizmikus, mély fúrás-geofizi kai és geoelektromos berendezés.

1. ábra. SM — 24 +  6F típusú mágneses regisztrálású analóg 
szeizmikus felvevőberendezés (GAMMA)

A bemutatott műszerekre, berendezésekre általában az jellemző, hogy 
létrehozásuk a kutató intézmények által végzett fejlesztőmunka és a gyártó 
vállalatok kivitelező tevékenysége harmonikus egységének köszönhető. Ez 
egyúttal biztosítja a magyar geofizikai műszergyártás tervszerű ütemezésű 
előrehaladását is.

A szeizmikus műszerek csoportját elsősorban a Magyar Állami Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) és a Gamma Geofizika által kifejlesztett s
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berendezés keltett nagy érdeklődést. Mindkét berendezést terepjáró gép
kocsiba szerelve is bemutatták.

A magyar mélyfúrásgeofizikai eszközök magas színvonalát mutatják az 
ELGI, a Gamma és az OGIL által kiállított különféle szondák és rendszerek is 
(szcintillációs, 6-eres laterolog, 2-paraméteres neutron-neutron, mikrolaterolog, 
proximity, indukciós stb. szondák).

Több értékes, a MTA Geofizikai Kutató Laboratóriuma, és az ELGI által 
kifejlesztett tellurikus, földmágneses, geoelektromos ellenállás- és potenciál- 
mérő műszer is kiváló elméleti és gyakorlati kutató-fejlesztő munkáról tanús
kodik.

fí. ábra. Heutronaktivációs gyorselemző rendszer; 
beépítetlen bemutató példány (ELGI)

Érdeklődést keltett az ELGI által kiállított neutronaktivációs gyorselemző 
berendezés, szellemes megoldású pneumatikus au tematikájával és széles alkal
mazhatósági körével (60 különféle elem meghatározására alkalmas).

Sok látogató érdeklődött a KFKI korszerű 1024-csatornás analizátora, 
az ELGI félautomata szelvénydigitalizálója, a VFV 600 m-s kútvizsgáló beren
dezése, az ÉTI kisfrekvenciás lengésútmérője, a FOK — GyEM stabilizált táp
egységei és mórőbőröndjei, az ELGI villamos rezgésgerjesztője, a Magyar Ká
belművek kábelbemutatója, a Bányagyutacsgyár hőálló termékei és a Gamma 
műszerfiókjai és műszeralkatrészei iránt. Az OKGT ízléses maketten bemuta
tott szondavizsgáló állomása Közép-Európa legmodernebb ilyen célú beren
dezése lesz.

A bemutatott műszerek exportját túlnyomórészt a NTKEX, részben a 
Metrimpex és a Chemolimpex külkereskedelmi vállalatok bonyolítják.

A kiállítást sok nagyméretű tabló színes rajzos és fotós anyaga, tájékoz
tató szövege élénkítette.

A látogatók szinte egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a bemutatott műsze
rek és berendezések belső értéke és korszerű, ízléses, szép kivitele egyaránt jó 
helyet biztosít a magyar geofizikai műszereknek a nemzetközi élvonalban.
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A kiállított eszközök egy része már sikeresen dolgozik több külföldi országban 
is; a magyar belföldi kutatómunka túlnyomórészt erre a műszerbázisra tá
maszkodik.

A látottak alapján remélhető, hogy az egyre fejlődő magyar geofizikai 
műszeripar termékei nem csak itthoni kiállításokon, hanem külföldi kiállításo
kon és vásárokon is az eddiginél sűrűbben láthatók lesznek.

Kiállítók

Finommechanikai és Elektronikus Műszergyártó Ktsz. (FOK —GYEM) 
Építéstudományi Intézet (ÉTI)
GAMMA Geofizika (Gamma)
Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium (OGIL) 
Magyar Állami Éötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI)
Magyar Bányagyutacsgyár 
Magyar Kábelművek
MTA Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI)
Nitrokémia Ipartelepek
Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt (OKGT)
Vízkutató és Fúró Vállalat (VFV)
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