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Néhány megjegyzés „A mélyfúrási geofizikai kutatás 
története Magyarországon” c. munkához

(35. évf. 2. szám )

1. A mélyfúrási geofizika történetében a gerjesztett 
potenciál — röviden IP — módszernek a követ
kező két félmondat jutott: 95. oldal 2. hasáb, 
utolsó előtti sor — „sőt gerjesztett potenciált is 
mértek időnként”; a második félmondat: 97. ol
dal 2. hasáb, alulról a l l .  sor— „a 80-as évek 
második felére elkészült... a gerjesztett potenci
ál szonda.” Az első félmondathoz hozzá lehetett 
volna fűzni azt pl., hogy V . V A C Q U IER  et al. — 
sok szerző által idézett, alapvető fontosságú ta
nulmányukban — a történeti áttekintés irodalmi 
felsorolásában harmadiknak említett magyar 
szerző [SE B EST Y ÉN  K.] munkájára is hivatkoz
tak. Talán meg lehetett volna említeni, hogy 
Németországban került sor а XX. század legna
gyobb jelentőségű, egyben legköltségesebb geo
lógiai kutatására, amelynek célja a lemeztekto
nika tanulmányozása. A kutatás legfontosabb 
része a 12 km mélységűre tervezett KTB-fúrás, 
amelynek szelvényezésére a Schlumberger Tár
saságot kérték fel, az IP mérés kivételével, 
amelyre az ELGI kapott megbízást. A második 
félmondathoz talán hozzá lehetett volna fűzni, 
hogy a szondához egy mikroprocesszorral vezé
relt elektronika is tartozik és hogy ez volt az a 
szonda (IP + term, gamma), amely — a magyar 
gyártmányú lyukelektronikás szondák közül — 
a legmélyebbről küldött a felszínre mérési ada
tokat. A németországi KTB fúrást 1991-ben 
6024 m-ig tudtuk leszelvényezni.

2. Kurtán-furcsán, főleg hiányosan kezdődik a karo- 
tázs digitális korszaka, ugyanis már 1964 őszén 
elkezdődtek azok a viták (ekkor még többen 
voltak, akik nem hittek a gépi kiértékelésben), 
amelyek először foglalkoztak karotázs mérések

számítógépes kiértékelésének lehetőségeivel, az 
analóg szelvények digitalizálásának kérdéseivel, 
ennek műszertechnikai feltételeivel. Ezen viták 
és megbeszélések eredményeképpen a Gamma 
Művek geofizikai gyáregysége megbízta az — 
akkor még geofizikai műszerfejlesztéssel is fog
lalkozó — Elektronikai és Finommechanikai 
Kutató Intézetet (EFKI) egy tervtanulmány 
[D A N K H Á Z I Gy.], majd a deszkapéldány elkészí
tésével. Az első terepi digitális mérésre és digi
tális mágnesszalagos regisztrálásra 1967 kora 
őszén, a zalai olajmezőn került sor, az OKGT 
nagykanizsai geofizikusainak közreműködésé
vel. A terepi méréseket még az év decemberében 
sikeresen tápláltuk be a MINSZK-2 típusú szá
mítógépbe. A beadó programot az OKGT prog
ramozói írták. Ezután már az ELGI-ben folyta
tódott a digitális műszerfejlesztés stb.

Dankházi Gyula 
az EFKI volt dolgozója és az ELGI nyugdíjasa
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