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Köszönet

Köszönet mindenkinek, akik a nagyszerű 

munkákat véghezvitték és azoknak akik a 

mai estét megszervezték…….             

nélkülük a mai „komoly” és „igazán 

komoly” programok nem jöhettek volna 

létre.
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A téma amiről szeretünk beszélni!

A kezdetektől 1989-ig.     
(tisztelet a „teljesítményért”)

Mi történt 1989-1999 között.  
(az „új kapitalizmus” első pár éve)

Y2K ?
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1954 -ben létesült egy „karotázs csoport*”, 

mélyfúrás geofizikai feladatok ellátására.

Már az első évben 2646 fm. fúrást teszteltek. 

Különböző jelentések szerint 1956 végéig, 260 

db. fúrás fejezett be, kb. 72000 fm. összesített 

hosszúságban. 

A legtöbb érckutató fúrást 1957-ben mélyítették, 

a lemér 350 db. fúrás összes hossza  74067 fm. 

volt.  

MÉV KMFÜ részeként*
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Lenyűgöző teljesítmények

A rendelkezésre álló adatok szerint a nyugat 

- mecseki urán lelőhely kutatási területén 

1954-1989 között 1228 db. alapági külszíni 

kutató fúrást és 12 db. „szerkezetkutató” 

fúrást mértek le. Az érckutató fúrások teljes 

hossza kb. 750000 fm. volt. 

A 12 db. szerkezetkutató fúrás összes 

hosszúsága: 17833.8 fm. 
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A Nyugat Mecseki urán lelőhelyen lemért 

fúrások mennyisége, 1954-1989 között
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Környezetünk a világ egyik legjobban megkutatott térsége ! 

Vajon ma mennyire ismerjük, használjuk az adatokat?
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1989.- 1999.

Külszíni karotázs mérések

Bányakarotázs

Műszerfejlesztések

Szoftverfejlesztések

Adatfeldolgozás

Térinformatika
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KD-80 vagy MOLE felszíni egység

Microprocessor 

Organized       

Logging      

Equipment
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Szinte nem volt kettő egyforma 

munka

KÉKKÚT 

ÁSVÁNYVÍZ RT.

PÉCS-VASAS 

KÜLFEJTÉS
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MOLE a bányában

Helyszínre szállítás

Összeszerelés, 

Mérési körülmények

A külszínivel 

megegyező színvonalú 

mérések produkálása 

bányabeli 

körülmények között
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Elemzés, paraméterek eloszlása

Ellenállás (E40) - Neutron neutron cross-plot 
 (MÉV.   DELTA-1 fúrás)
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.

Természetes gamma -  Neutron neutron cross-plot
(MÉV.  DELTA-1 fúrás)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

természetes gamma (pA/kg)

n
e

u
tr

o
n

 n
e

u
tr

o
n

 (
c

p
s

)

   homokkő

                                            ALEUROLIT



Volt egyszer egy karotázs.... 15

Műszerfejlesztés

 Ipari számítógép

Speciális mérőkártyák

 „Mecsek” elnevezésű                          

saját mérőszoftver

 Saját fejlesztésű műszer munka közben                      

IV. üzem 13. színt  BAF kutatás
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D-6  akusztikus szelvényei 

Mérés saját fejlesztésű 

felszíni műszerrel.

Feldolgozás saját 

fejlesztésű szoftverrel.
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Szoftver fejlesztés

KPS mérési adatokat feldolgozó, archiváló 

PRG.
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D-6  bányafúrás 

anyagszelvényének egy részlete.

Karotázs szelvények 

és labormérések 

eredményeiből 

összeállította:

 Szarka Rudolf.



Volt egyszer egy karotázs.... 19

Szondamozgatás
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Szondamozgatás
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Pécsi Geofizikus Vándorgyűlésen 

Kiállításon bemutattuk 

munkáinkat.

Előadáson röviden 

ismertettük a BAF 

karotázs méréseinek 

eredményeit.
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Változatos feladatok

 Mecsekérc Rt                                          

környezetvédelmi 

munkái.

Pécsi Vízmű                                                     

kút állapotvizsgálatok                                                            
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ADATFELDOLGOZÁS

A Pécsi Vízmű Rt. 

víztermelő kutak

Mecsekérc Rt. 

környezetvédelmi, 

rétegvíz megfigyelő 

fúrások          

adatainak 

számítógépes 

feldolgozása
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Adatok számítógépes archiválása

Karotázs szelvények digitalizálása

Földtani szelvények számítógépes 

feldolgozása

Hidrogeológiai adatok bevitele

Lyukszerkezeti, fúrási adatok rögzítése

Állapotvizsgálatok számítógépes 

feldolgozása
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T-8a vízkút karotázs szelvényei, 

részlet
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T-3a vízkút karotázs szelvényei, 

részlet
Vízföldtani napló, állapotfelmérés szelvényei
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A kutak és a fúrási pontok 

felvitele a digitális térképre.
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Hatékony együttműködés

Piacmegszerző és megtartó képesség 

fokozása.

Közös érdek a korrekt együttműködés, 

közös fejlesztések

Úgy segíteni egymásnak, hogy közben 

magunk is profitáljunk az eredményekből.

Összefogás, közös stratégiai terv, közös 

célok…….
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EMLÉKEK

– Miről esik a legtöbb 

szó, ilyenkor…….



Megfelelőség

 ISO…..

 Y2K…

 EU.. 
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