
MAGYAR GEOFIZIKA XXIII. ÉVF. 1 - 2 .  SZÁM

Megemlékezés

Wojciech Krzeminski 
(1926-1981)

1981. április 9-én, rövid, váratlan betegség után alkotóereje teljében elhunyt 
Wojciech Krzeminski docens.

W. Krzeminski 1926. június 22-en született Varsóban. A német megszállás 
idején középiskolai tanulmányait csak titkos tanfolyamokon végezhette. Már 
mint diák bekapcsolódott a megszállók elleni illegális szervezkedésbe és 1941- 
ben a 15 éves fiú Varsóban belépett az akkor alakult ,,Szürke Sorok” nevű 
úttörőseregbe, ahol kiképzés után részt vett a német megszállók elleni aktív 
harcban. 1943 —44-ben titkos tisztjelöltképző tanfolyamot végzett, majd 
a Varsói Felkelés kitörésekor csatlakozott a Honi Hadsereg ,,Gustav” nevű 
zászlóalja úttörőszázadához. A harcok során súlyosan megsebesült, kórházban 
kezelték, majd a felkelés bukása után német fogságba került, ahonnan 1945 
áprilisában a szövetséges hadseregek előrenyomulása révén szabadult ki. Ez
után a Lengyel Fegyveres erők II. Hadtestének páncélos hadosztályához, Olasz
országba irányították. 1946-ban a II. Hadtesttel Angliába került, innen 1947 
májusában tért haza.

Egyetemi tanulmányait a Varsói Műszaki Egyetemen 1947 — 52. között 
végezte és 1952-ben geodetamérnöki és ,,a műszaki tudományok magisztere” 
diplomát szerzett. Szakmai pályáját már egyetemi tanulmányai idején, mint 
földmérő kezdte meg. Tanulmányai befejeztével tudományos elhivatottságot 
érezve, az akkori Földmérési Tudományos Kutató Intézetben kezd dolgozni 
tanársegédként. 1952-ben főasszisztensi és laboratóriumvezetői kinevezést ka
pott a Geomágneses Kutató Laboratóriumba. Ifjú kora ellenére rábízzák a La
boratórium vezetését, továbbá Lengyelország új mágneses anomália-térképe 
összeállításának irányítását a terepmérésektől a térképészeti és reprodukciós 
munkákig. Munkája elismeréseként az akkor már adjunktusi minőségben dolgozó 
W. Krzeminskit Arany Érdemkereszttel tüntetik ki.
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1955 —57-ben kiépíti Lengyelországban azoknak a geomágneses pontoknak 
hálózatát, ahol évenként rendszeresen végeznek mágneses méréseket. 1956-ban 
kezdi meg a lengyelországi obszervatóriumok rendszeres összemérését a főbb 
európai geomágneses obszervatóriumokkal. 1964 —66-ban szervezi és irányítja 
Lengyelország országos komplex geomágneses térképezését, amelyhez 1971-ben 
hozzákapcsolják a Balti-tenger nyugati részét is.

1957-től W. Krzeminski tevékenyen részt vesz a Lengyel Tudományos 
Akadémia mellett működő Nemzetközi Geofizikai Év Bizottság munkájában, 
így 1957 —58-ban koordinálja a lengyel műholdmegfigyelési programot, 1958 — 
59-ben pedig megszervezi az I. lengyel Antarktisz-expedíciót. Tevékenységéért 
a ,,Lengyelország Újjászületése Érdemrend’' lovagkeresztjével tüntetik ki.

Érdeklődik minden új iránt, így geomágneses tevékenysége mellett elvál
lalja a távolságmérés — akkor még új — elektronikus és elektromagnetikus 
módszerei kutatásának megszervezését és irányítását is. 1962-ben docenssé 
nevezik ki. 1964-ben felkérik a Geomágneses Alaphálózati Kutató Osztály veze
tésére. E tevékenysége során átveszi a Földméréstani és Térképészeti Intézettől 
a távolság-metrológiai laboratóriumot, továbbfejleszti és a lengyel földmérés 
igényeinek megfelelően magas tudományos színvonalra emeli azt. Ugyanakkor 
az országos háromszögelési hálózat modernizálásának programjával is foglal
kozik. Munkája gyakorlati értékét bizonyítja, hogy eredményeit széles körben 
alkalmazzák és őt magát többször megjutalmazzák a Földmérési és Térképészeti 
Főhivatal elnökének díjával.

W. Krzeminski az Osztályán, ill. a Lengyel Tudományos Akadémia Bizott
ságában végzett tevékenysége mellett még más teendőket is ellát, így az IGiK 
(Földmérési és Térképészeti Intézet) Munkái nevű kiadvány osztályszerkesztője 
és tagja a Tudományos Minősítő Bizottságának, a Varsói Műszaki Egyetem 
Földméréstani és Térképészeti Karán pedig oktatói tevékenységet végez.

Külön kell szólni W. Krzeminski munkájáról a nemzetközi tudományos 
szervezetekben. Részt vesz a szocialista országok Geofizikai Együttműködési 
Bizottságának, ill. 1966-tól ennek utódjaként a Szocialista Országok Tudo
mányos Akadémiái KAPG Bizottságának munkájában, amelynek tudományos 
titkári teendőit élete végéig, azaz 15 éven át látja el. Ezzel a tevékenységével 
kivívta a Bizottság munkájában részt vevő országok képviselőinek egyöntetű 
elismerését.

1966-tól tagja a Lengyel Tudományos Akadémia Földméréstani és Geo
fizikai Nemzeti Bizottságának, 1957-től pedig a LTA Geodéziai Bizottságának 
és a LTA KAPG Bizottságának, majd 1969-től kinevezik a LTA Geodéziai és 
Geofizikai Nemzeti Bizottsága tudományos titkárává. Ebben az időben aktívan 
bekapcsolódik a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió munkájába és Len
gyelországot számos nemzetközi értekezleten képviseli. Érdemei elismeréséül 
a Nemzetközi Geodéziai Asszociáció főtitkárhelyettesévé választják meg.

Hazánk geofizikusaival a KAPG keretében talált kapcsolatot. Számos 
esetben járt Magyarországon, részt vett a MGE nemzetközi szimpóziumain, 
a KAPG számos hazánkban tartott rendezvényén, ahol többször tartott előadást 
is. Hazánk geofizikai eredményeit mindig nagy elismeréssel méltatta és propa
gálta hazájában és számos magyar geofizikushoz személyes baráti szálak is 
fűzték.

1978-ban a LTA Geofizikai Intézetének keretében új Antarktisz-expedíció 
szervezését és vezetését bízzák rá. Az Antarktiszról való visszatérése után 
a Spitzbergákra vezetendő expedíció előkészítése során támadja meg a váratlan
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betegség és a rövidesen bekövetkező halál vet véget megfeszített munkával 
teli és sikerekben gazdag életének.

Wojciech Krzeminski kiváló szakember és példás életet elő ember volt, 
aki sokak tiszteletét és barátságát nyerte meg és akire mi magyarok mint kiváló 
kollégára és jó barátunkra emlékezünk.

Wallner Ákos

Hírek

A Drilling folyóirat 1981. júliusi számában Ch. E. Chadwick átfogó tanul
mányban elemzi a nagy mélységű fúrásos kutatás technológiai korlátáit. A fúró
berendezések és fúrási eszközök vizsgálatával kezdve, sorra veszi az iszap-, 
cementtechnika, valamint a mélyfúrási geofizika problémákörörét is.

A nagy hő- és nyomástűrésű eszközök többsége 175 MPa-ig és 260 °C-ig 
működőképes. (A Schlumberger Service Catalog szerint ide tartoznak az indukciós, 
dual laterolog, akusztikus, természetes gamma, gamma-gamma és kompenzált 
neutron mérések.) Néhány művelet esetében vagy a nyomás- vagy a hőfokhatár, 
esetleg mindkettő alacsonyabb. (Pl. háromkaros rétegdőlésmérő 140 MPa, 
205 °C; áramlásmérő-hőmérő 140 MPa, 260 °C; kábeles folyadékminta-vevő 
140 MPa, 177 °C; oldalfalmintavevő 140 MPa, 221 °C). A nyitott szakaszok 
mérésére szolgáló szondák átmérője 67 — 70 mm, az indukciós szondáé 86 mm, 
a laterologé 114 mm. A lyukműszerek működési ideje nagy hőfokon korlátozott.

A szelvényezés mélységhatárát a dinamikus talphőmérséklet és az iszapfaj- 
súly határozza meg. Pl. 2,28 gjcm3 sűrűségű iszapban még a 175 MPa nyomás- 
tűrósű műszerekkel is csak 7710 m-ig dolgozhatunk, míg 1,1 gjcm? sűrűség 
mellett már egy 140 MPa nyomástűrésű műszer is elegendő 13 000 m mélység
ben. Az USA-ban szelvényezett legnagyobb fúrólyukmélység 8992 m, a legma
gasabb hőfok mélyfúrási geofizikai műveletnél 307 °C volt. A szel vény ezhe tő 
legmagasabb mélységet a kábel szakítószilárdsága és az iszapfajsúly együttesen 
határozza meg. A jelenleg meglevő kábelekkel 1,1 g/cms sűrűségű iszapban kb. 
10 000 m a mólységhatár, de igény eseten az ipar felkészült a nagyobb mélységű 
fúrásokhoz szükséges erősebb kábelek gyártására is.

Perforáló eszközöknél a legmagasabb hőtűrés 316 °C, 175 MPa nyomás- 
tűrés mellett. A legnagyobb hőfokot perforálásnál — 274 °C-t — egy geoter
mikus kútban mérték. Szénhidrogén-kutató fúrásban a perforáláskor meghatáro
zott maximális hőmérséklet 239 °C volt. A nyomás és hőmérséklet emelkedésével 
a perforálási hatékonyság csökken.

A közlemény szerint szelvényező eszközök hő- és nyomástűrését a további 
ipari igények jelentkezéséig nem kívánják növelni.

A felszíni vizsgáló-ellenőrző berendezések (autoklávok) 343°C-igés 245 MPa- 
ig rendelkezésre állnak.

D. J.
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