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Geofizikai Kézikönyv II. kötet

Szerkesztő: Sz. G. Komarov

1961 második felében Moszkvában megjelent a négykötetes G eo
fizikai Kézikönyv II. kötete a Gosztoptehizdat gondozásában.

Az I. kötetet —  mely az általános geológiai (sztatigráfia, kőzettan, 
tektonika) ismereteket, valamint a kőzetek fizikai jellemzőit tártál-* 
mázzá —  nem egészen egy év leforgása után követte a mélyfúrási 
geofizika (karottázs) tudnivalóit tartalmazó II. kötet.

A kézikönyv 9 fejezetben foglalja össze a mélyfúrási geofiziká
val kapcsolatos kérdéseket.

Egy rövid bevezetés után (1. fejezet) —  mely a fúrási ismerete
ket tartalmazza —  három fejezet foglalkozik (2., 3., 4. fejezet) a kü
lönböző karottázs mérésfajtákkal. Az egyes mérésfajtákról rövid el
méleti áttekintés után a módszertani tájékoztató, majd a műszer is
mertetés következik.

Az elektromos karottázsról szóló fejezet nagy figyelmet fordít az 
új mérési eljárásokra, különösen a laterolog szelvényezési eljárásra.

A  könyv 5. fejezete a SzU-ban használatban levő karottázs mű
szerkocsik részletes ismertetését tartalmazza.

Jelentős helyet foglal el a műben a karottázs szelvények komp
lex értelmezéséről szóló 6 . fejezet, mely egyaránt foglalkozik a szén
hidrogénkutatás, valamint a szén- és kisebb mértékben az érckutatás 
problémáival.

A  könyv további utolsó fejezete (7., 8 . 9. fejezet) az oldalmagsze- 
dés, rétegmegnyitás kérdéseivel ,a mélyfúrási geofizikában használa
tos felszerelésekkel, valamint a geofizikai munkák szervezésével és a 
munkabiztonság kérdéseivel foglalkozik.

A  majd 800 oldalas mű jó felosztása, és a fontosabb adatok, tud
nivalók mintegy 230 táblázatba gyűjtése a könyvet könnyen hasz
nálhatóvá teszi. A könyvben levő kb. 300 ábra nagyban segíti az egyes 
műszerek és módszerek ismertetését.

Külön meg kell említeni a 340 címből álló bibliográfiát, mely té
mák szerint ismerteti a szovjet karottázs-irodalom zömét a fontosabb 
külföldi irodalom mellett.
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A Miskolci Nehézipari Egyetem, az Országos Kőolaj és Gázipari 
Tröszt, az Országos Vízkutató és Fúró V. közösen megkezdte a Kézi
könyv lefordítását.

Czeglédi István

Uzita Geofyzika, Sbornik Praci Űstayu Uzité Geofyziki, 1961.

(Alkalmazott Geofizika, az Alkalmazott Geofizikai Intézet cikkgyűjte
ménye, 1961. évf.) A  Csehszlovák Tudományos Akadémia Könyvki
adója, Praha, 1962. 304 oldal, 67 ábra, 34 melléklet (térképek és dia
grammok) és számos táblázat.

A  Csehszlovák Központi Geológiai Szolgálat (Ostrední ústav geo- 
logicky) keretén belül nemrégen önállósított „Alkalmazott Geofizikai 
Intézet” (Űstav Uzite Geofyziki, Brno) első nagyobb önálló kiadvá
nya a fenti névvel megjelenő, évenként kiadásra kerülő cikkgyűjte
mény első, 1961. évi kötete. A  tekintélyes vastagságú kötet tartalma 
ízelítőt ad arról, hogy milyen alapos és sokoldalú kutatómunka folyik 
már hosszú idő óta a csehszlovák Alkalmazott Geofizikai Intézetben, 
ideértve az önállósítás előtti periódust is. Az alábbiakban felsoroljuk 
a kötet cikkeit és röviden ismertetjük azok tartalmát.

Bevezetőnek B. Beránek és L. Mottlová közli a felső-tiszai lapá
lyon végzett gravitációs mérések feldolgozásának eredményeit (és a 
mágneses anomáliákat is). A mellékletként szereplő hét 200 000-es 
méretű térkép tartalmazza a terület helyszínrajzán és geológiai át
tekintésén kívül a Bouguer-anomáliákat, a mágneses vertikális tér
erősség anomáliákat és a gravitációs anomáliák képét, Elkins, Baranov 
és Rosenbach módszerei szerint számítva 1 és 2 km-es sugárválasz
tással.

J. Ibrmajer s J. Dolezal a csehszlovák flisterületen végzett nehéz
ségi mérések feldolgozását és interpretációját adják. A  feldolgozás 
eredménye egy 500 000-es léptékű Bouguer-anomália-térkép, mely
nek szerkesztésénél a sűrűségértékeket területenként variálták 2,0 és 
2,65 között.

O. Mazac és L. Pokorny a Cheb-i (Éger-i) medence geofizikai ku
tatásának eredményeit közlik és azok interpretációját adják elsősor
ban a barnaszénbányászat, keramikus nyersanyagok felkutatása és 
különböző hidrológiai problémák megoldása szempontjából. A  gravi
tációs és mágneses méréseken kívül a geoelektromos mérések ered
ményeit is felhasználták az értelmezésnél.

B. Jurga és J. Bernat cikke a Magura-flis nyugati részén végzett 
szeizmikus mérésekről számol be. Mind a reflexiós, mind pedig a re
frakciós módszer alkalmazására sor került.
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M. Matolin a légi radiometriás módszer alkalmazásával foglalko
zik a radioaktív anyagok térképezésénél. A  csehszlovák méréseknél 
együtt végeztek radiometriás és mágneses légi kutatást. A  mérések 
természetesen a lelőhelyek részletes felkutatására nem adtak módot, 
de jó áttekintő eredményeket hoztak a nagyobb geológiai masszívu
mok aktivitásának felderítésére.

I. Marusiak a palás homokban végzett karottázs-mérések inter
pretáció-problémáját tárgyalja. A  formációfaktor meghatározására és 
a víztelítettség számítására vonatkozó módszerét gyakorlati mérések
kel is kipróbálták: erről számol be a következő cikkben A. Tezky.

Az egyetlen cikk, amely nem hazai témájú, N. M. Onin orosz
nyelvű cikke, amely a lyukszelvényezési módszereknek az érckuta
tásban való alkalmazásával foglalkozik és általában megvizsgálja a 
rétegek lithologiai azonosításának kérdéseit a karottázsmérések alap
ján. Ismét hazai témájú azonban St. Mares és J. Gruntorad dolgozata, 
amelyben beszámolnak azokról a gyakorlati tapasztalatokról, amelye
ket a cseh-morva fennsík érclelőhelyein végzett karottázsmérések so
rán gyűjtöttek. Ugyancsak Gruntorad a következő cikkben a metallo- 
metriás méréseknek a geofizikai módszerek komplexumába való beik
tatását tárgyalja a cseh-morva fennsíkon végzett mérések alapján.

A  cikkek (a már említett orosznyelvű Onin-cikk kivételével) cseh 
nyelvűek, de bő orosz és német (ill. angol) kivonattal, úgy, hogy az 
eredmények jól áttekinthetők és hasznosíthatók. A  kötet így nálunk 
is érdeklődésre tarthat számot és az új kiadvány megindulása alkal
mával csehszlovák kollégáinknak őszintén gratulálhatunk.

Tóth Géza
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