
re egy függő kétszer nyomó kapcsoló, a veze
ték másik végét az akkumulátoros dobozon 
levő csatlakozáshoz kötjük. A Helmholz- 
tekercshez külön egy 0,5 mm2-es 3 m hosszú 
kéteres hajlékony vezetéket használunk két 
banándugóval szerelve, a másik végét szintén 
az akkumulátorhoz csatlakoztatjuk. A 6. ábra 
egy megmunkálásra kerülő rúd anyagvizsgá
latát mutatja.

Meg kell még említeni, hogy e műszer igen jól 
használható a kőzetek vizsgálatára is, nagy 
érzékenysége, amely 0,2 gamma, ezt lehetővé 
teszi. A Magyar Állami Földtani Intézetben 
Pan tó  Gábor használta igen jó eredménnyel.

Vargha Sándor

6. ábra

a Helmholz-tekercset nem használjuk, a földi mágneses tér 
változásai igen jól kimutathatóak. Az izzó csatlakozásához 
0,5 mm2-es 2 m-es kéterű, hajlékony vezetéket használunk, 
amelynek egyik végén két banándugó van és ettől 200 mm*

(Vargha Sándor bátyánk a gyors csillapo
dást* inga utolsó, még élő konstruktőre, aki 
magas kora ellenére sokat és lelkesen segített 
az Eötvös-emlékkiállítás kialakításában. Ezt 
az ELGI ez úton is köszöni neki. — A szerk.)

A mongóliai geofizikai kutatások kezdeteiről —  első kézből
Adalék a Geofizikai kutatások Mongóliában c. cikkhez (Magyar Geofizika, 39. évf. 4. szám)

A mongóliai vízkutatással kapcsolatos előkészületek az 
ELGI-ben 1956 decemberében kezdődtek el. A fő feladat 
egy hordozható félautomata karotázs berendezés elkészíté
se volt (1. ábra). A kiküldésre kész teljes expedíciós fel
szerelés 1957 nyarára állt össze.

A felszerelés közé került egy felszíni vertikális elektro
mos szondázás (VESZ) elvégzésére alkalmas eszköz is 
néhány száz méter kábellel és pár darab fém elektródával. 
Bár a vertikális elektromos szondázás nem szerepelt a 
programban, igazgatómmal (D ombai Tibor), osztályveze
tőmmel (S ebestyén  Károly) és a szondázásokkal foglako
zó csoport vezetőjével (S za ba dv ári László) úgy gondol
tuk, hogy próbaméréseket kell végezni és siker esetén bő
víteni kell a mongóliai kutatások körét. Felmerült ugyanis a 
gyanú, hogy az elektródáknál az átmeneti ellenállás akkora

lesz, hogy az az eredményes mérést meghiúsítja.
A próbamérésekre 1958 májusában került sor Ulánbá

tortól délre a Nilga szomon területén, egy hidrogeológia- 
ilag perspektivikusnak ítélt kiterjedt lapos völgyben. A 
mérések Wenner-féle elektródaelrendezés mellett történ

tek Aß=300-400 m távolságokig. A nyert 
VESZ görbék ideális 3-rétegeseknek mu
tatkoztak, hidrogeológiai értelmezésük nem 
volt nehéz és az ez alapján telepített víz
feltáró fúrás eredményesnek bizonyult. 
Megemlítendő érdekesség, hogy a mérése
ket az expedíció hidrogeológusával, 
A lföldi Lászlóval kettesben végeztem 
kicsit körülményesen, miután ki kellett 
mérni az elektródák helyeit és az AB, ill. 
MN  áramkörök kábelfektetési munkái sok 
gyaloglással jártak a mérési pont két olda
lán. E munkákról A lfö ldi László külön is 
említést tesz A szomjazó sivatag c. köny
vében (Móra Ferenc Könyvkiadó, Buda
pest, 1960, 126 oldal). Ezután következett 
az ELGI Elektromos Osztályán a gyors 
felkészülés a mongóliai felszíni geo- 
elektromos kutatásokra. A terepi munkákat 

Mongóliában K r em szn er  Miklós és S z a b a d v á r y  
László kezdte el 1958 augusztusában.

A mongóliai első karotázsvizsgálat története is említés
re méltóan érdekes. Úgy adódott ugyanis, hogy a karotázs 
felszerelés kiszállítására jóval a fúróberendezések kiszál
lítása után került sor. így azzal kellett számolnom, hogy 
az első karotázsvizsgálatok esedékességének idejére az 
még nem áll rendelkezésemre. Kényszerhelyzetemben a 
kiutazásom előtti napokban 1-2 napos (!) munkával elké-

1. ábra. Az  első, Mongóliában használt karotázs berendezés (1957-58)
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2. ábra. Az első kút „monoelektródás” szelvénye, a— földtani szelvény a 
fúrási napló alapján, b— földszelvény karotázs alapján, 1— agyag, 2— homo

kos agyag, agyagos homok, 3— szén, 4— szenes agyag, 5— homok

szítettünk egy „monoelektródás
karotázsberendezést”, ami lényegében egy 
műanyag dobozba (UNIVEKA) épített mérő
köri részből és egy kis tekercs egyeres vékony 
kábelből állott, végén 10-20 dkg-os ólom
elektródával. A mérőköri rész gyakorlatilag 
egy mérőköri ellenállásból, egy 
feszültségkompenzátorból és egy érzékeny 
feszített szálas galvanométerből állott. Kap
csolási rajza megtalálható a Geofizikai Köz
lemények X. kötetének 1-4. számában (Az 
egyelektródás lyukszelvényezés elmélete, 
gyakorlata és lehetőségei, 5/d. ábra). Az ösz- 
szességében mintegy 2 kg súlyú mérőeszközt a 
kézipoggyászomban, repülőn vittem magam
mal Mongóliába. Jól számítottam. Az első 
karotázsszelvényezést Mongóliában ezzel az 
eszközzel kellett végezni, mert a teheráruként 
feladott „igazi” mérőberendezés még nem 
érkezett meg.

Technikailag a vizsgálat a fúrólyukban 25 
cm-enként pontméréssel történt, leolvasva a 
galvanométer mutatójának kitérését. A 
karotázsszelvény kialakítása a pontmérési ada
tokból történt egy kitépett füzetlapon, amit mint 
érdekességet őrzök. Másolatát a 2. ábra szem
lélteti. A szelvényen kitünően mutatkozik meg 
az 5 m vastag víztároló réteg. A kútkiképzéshez 
szitaszövetes szűrőt használtak és a kompresz- 
szoros rétegtisztítást követően kézi működteté
sű (húzó-nyomós) kutat alakítottak ki. A kutat a 
3. ábra mutatja be. Az ezen látható személyek 
(balról jobbra): a jelen visszaemlékezések írója, 
egy mongol fúrómester, Ha r á k  József politikai 
vezető, Szako s József fúrómester.

Lakatos Sándor

3. ábra. Az első magyar építésű kút
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