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К. ШЕБЕШТЬЕН

МЕТОДЫ КАРОТАЖ НЫХ РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ УГОЛЬНЫ Х 
СКВАЖИН

В настоящей работе описываются результаты каротажных исследований уголь
ных скважин в Венгрии. Комплекс геофизических исследований эффективно при
меняемый в угольных скважинах определяется физическими параметрами угленосной 
толщи, отличающимися от параметров вмещающих пород в такой степени, что по ним 
можно выделить угольные пласты.

Наиболее надежным методом оказался и в Венгрии метод гамма-гамма-каротажа. 
В районах со сложным или неизвестным строением применение его необходимо. Однако 
в районах со спокойным залеганием пластов результаты исследований по методу ПС 
в комплексе с кривыми удельного сопротивления, снятыми соответствующими зондами, 
дают также достаточно сведений для выделения угольных пластов.

К. SEBESTYÉN
W E L L  LOGGING METHODS IN  COAL PRO SPE CTIN G

The paper deals with the results o f well-logging in coal prospection in Hungary. 
The applicability of a logging method whit coal exploration w ill be determined 
by that, whether the physical parameter to be observed showed a sufficiently 
marked variation in connection with the coal content of the traversed beds.

As regards the Hungarian conditions the gamma-gamma method proved 
to be the best one, and in an area with unknown or problematic structure its 
application seems to be inevitable. In areas of undisturbed stratification however, 
the SP curves and the resistivity curves — made by means of a suitable sonde — 
also provide sufficient data for the detection of coal beds.

KÖSZÉNKUTATÓ FÚRÁSOK 
KAROTTÄZS VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZEREI

SE B E STYÉ N  K Á R O L Y

A  kőszénkutató fúrások geofizikai vizsgálatai Magyarországon 1950 
körül indultak meg. Szükségszerűen azok a módszerek kerültek alkal
mazásra, melyek a kőolajkutatásban eredményesnek bizonyultak. Csak
hamar beigazolódott azonban, hogy a kőszénkutató fúrásokban koránt
sem lehet olyan egységesített módszereket alkalmazni, mint a homokos 
kőolajtárolók esetében.

Kiderült az, hogy a különböző típusú látszólagos fajlagos ellen
állás görbék már elvben sem adhatnak megoldást, mert a kőszenek faj
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lagos ellenállása nem tér el minden esetben elegendő mértékben a meddő 
padok és kísérő kőzetek fajlagos ellenállásától. Hasonló tapasztalatok 
tehetők egyéb módszerekkel is.

Felmerült annak szükségessége, hogy a lyukvizsgálatok olyan 
komplexuma kerüljön az egyes kőszénterületeken alkalmazásra, mely 
a terület földtani viszonyainak figyelembevételével kerül összeállításra 
és elegendő a feladatok megoldására.

Mindenek előtt tisztázni kell, hogy melyek azok a feladatok, melyek 
megoldását a mélyfúrási geofizikának a barnaszén vonalán szolgáltat
nia kell.

Elsődleges feladat a kőszéntelepek jelenlétének detektálása, mély
ségük és vastagságuk kimutatása. Nem kevésbé fontos a kőszéntelepek 
struktúrájának meghatározása, a minőségi paraméterekben mutatkozó 
változások detektálása, a közbetelepült meddő padok kimutatása és 
vastagságuk meghatározása.

További feladatként jelölhető meg az az adatszolgáltatás, melyet 
az általános földtani kép kialakításához szolgáltathat a mélyfúrási geo
fizika. Beleértendő ebbe a rétegsor kőzettani taglalása és a földtani kor
meghatározás elősegítése. Az egyes fúrások kiértékelésén túl, területi 
kutatás viszonylatában pedig rétegszelvények szerkesztése a karottázs 
szelvények korrelálása alapján.

A  vázolt feladatok, de különösen az első kérdéshez tartozók szem
pontjából a magyaroszági kőszénterületek három kategóriába oszthatók: 
A Mecsek hegységi fekete kőszenekre, a különböző korú barnakősze
nekre és az egészen fiatal fás kőszenekre.

Az előzőkben vázolt problémák megoldása a különböző típusú 
szénmedencékben nem egyenlő mértékű geofizikai mérésanyagot kíván.

Következik az abból, hogy a széntelepek és a széntelepes csoport 
többi tagjának fizikai paraméterei nem azonos mértékben különböznek, 
illetve fedik egymást az egyes területeken.

A  magyarországi barnakőszén előfordulásokról a földtani szakiro
dalom és a karottázs szelvények alapján is megállapítható, hogy a szén- 
telepek a legtöbbször agyagos márgás képződmények között fordulnak 
elő. Azonban nem ritkák a rétegsorban a homokos közbetelepülések és 
más nagy fajlagos ellenállású padok sem.

A leggyakrabban előforduló rétegek fizikai tulajdonságait I. táblá
zatunk tartalmazza.

A  táblázat adatai alapján megállapítható ,hogy a kőszenek és az 
egyéb rétegek csaknem minden fizikai paraméterben kisebb-nagyobb 
átfedésben vannak, melynek mértékétől függően bizonytalanná válik 
az ezekre támaszkodó módszerek alkalmazása. A  különböző típusú lát
szólagos fajlagos ellenállás-görbék az általában agyagos rétegsorban 
a széntelepeket jól indikálják, de a márgákkal és homokokkal való fedé
sük miatt olyan helyeken ahol ezek várhatók nem alkalmazhatók egye
düli módszerként a széntelepek indikálására.

A  természetes potenciál-görbe viszont nem mindig alkalmas a ho
mokok megkülönböztetésére, mert a széntelepekkel szemben is gyakran 
jelentkeznek közepes PS értékek. A  természetes gamma-görbe egyes
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I. Táblázat
NÉH ÁNY KÖZÉT F IZ IKAI TULAJDONSÁGAI (a karottazs görbék alapján)

Kőzet Faji. ellenáll. Term.
gamma*

Sűrűség 
gr/cm3

triász mészkő —  1000 1 2,7 — 2,9
édesvízi mészkő 100 —  300 í 2,3 —  2,4
márga 10 —  40 2 —  5 2 Д — 2,2
meszes márga > 4 0 2 2,2 —  2,3
homok 20 —  400 2 2,3 —  2.4
homokkő 100 —  1000 2 2,3 —  2,6
agyag 5 —  30 9 1,9 — 2,1
kavicsos-agvag 10 —  30 3 —  7 2,1 — 2,3
homokosagyag Fny. 10 —  20 3 —  7 2,0 —  2,2
tufásanyag Fny. 8 — 9 2,1 —  2,3
andezittufa Fny. 80 —  100 2 — 5 2,1 —  2,2
riolittufa Fny. 5 —  10 5 —  7 2,0 — 2.1
homok Fny. 20 —  40 2 —  3 2,2 — 2,4
agyagmárga Fny. 20 —  30 2 — 4 2,0 —  2,1
barnaszén Fnv. 30 —  40 0 —  1 ? 1,2 — 1,4
agyagos-szén Fny. 20 —  30 3 —  5 1,5 — 1,7
kőszén Tatab. 100 —  300 0 —  1 '? 1,2 — 1,5
szénpala Tatab. 50 —  100 1 — 3 1,4 — 1,8
lignit (Visonta) (Várpalota ) 10 —  20 1 ? 1,2 — 1,4

* Viszonylagos skála mészkövek 1-nek feltételezve 
agyagok 9-nek feltételezve

esetektől eltekintve határozott minimumokat mutat a barnaszéntelepek- 
nél, de ezalól is találhatók kivételek. (Pl. : Solymár)

Érdekesen alakul a gerjesztett potenciál módszer alkalmazható
sága. A  kezdetben sokatigérő módszerről a gyakorlat azt mutatta, 
hogy általában párhuzamosan megy a fajlagos ellenállással és ahol ez 
nem ad megkülönböztetési lehetőségeket, ott a gerjesztett potenciál 
sem ad.

A  táblázatból megállapítható, hogy átfedés nélküli különbség a kő
szén és az egyéb rétegek között csupán a térfogat súlyban (sűrűségben) 
adódik.

A  széntelepek minden esetben való biztonságos detektálása tehát 
a sűrűségre érzékeny gamma-gamma módszertől várható (eltekintve 
a módszer technológiájából eredő bizonytalanságoktól).

A  módszerek alkalmazhatóságára vonatkozó áttekintés után néz
zük meg az egyes kőszénmedencékben a felsorolás 1. pontjában foglalt 
feladatok megoldásához elegendő mérés-komplexumot.

Borsodi szénterület
A  karottázs szempontjából jellegzetesnek tekinthetjük az 1. a és 

1. b ábrán bemutatott szelvényeket. A  meglehetősen kevert homokos 
—  agyagos márgás rétegsorban a fajlagos ellenállás görbe nem elegendő 
a széntelepek biztos detektálásához, mert pl. az 1. a ábrán a 100 m körüli 
homokpad (50— 70 Í2m) értékű indikációt ad ugyanúgy, mint a széntele-
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рек. Ugyanez mondható a természetes gamma-görbére is. Ez ugyan 
az V. telep felső agyagmentes szénpadát a homokokénál is kisebb aktivi
tással jelzi, de az agyagosabb szénrétegek már nem különböztethetők 
jól meg.

Teljesen megnyugtató elkülönítést csupán a gamma-gamma görbe
szolgáltat. Jellegzetesen indikálja a szén
telepeket.

A  réteghatárok kimutatása azonban 
a gamma-gamma görbe segítségével nem 
oldható meg, már csak azért sem, mert 
a gamma-gamma görbe alakja függ a lyuk- 
geometriától, a forrás és detektor távol
ságától, a szondának a lyukban elfoglalt
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helyzetétől, a vontatási sebességtől, stb. A  réteghatárok kimutatására 
igen alkalmas a megfelelő szondával felvett látszólagos fajlagos ellen
állás görbe.

Az első problémakomplexum megoldásához tehát egy gamma
gamma görbe és két látszólagos ellenállásgörbe elegendő.
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Hasonló megoldáshoz juthatunk a tatabányai és a csatlakozó eocén 
szénmedencékben is. A  rétegsor itt is homokos agyagos márgás össze
tételű és a látszólagos fajlagos ellenállás görbék általában jó megkülön
böztetési lehetőséget biztosítanak a széntelepek számára. Problémát 
csupán a széntelep fedőjében levő (csigás) márga okoz, mely váltakozó 
padjaival erősen jelentkezik a látszólagos fajlagos ellenállás görbéken. 
200 Í2m-es látszólagos fajlagos ellenál
lás értékeket is mutat.

földtani
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karottázs
a la p já n
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E3 agyag [Ш palás agyag EZ] homokos agyag

homokko I szén
2. ábra. Karottázs görbék a tatabányai 3. ábra Karottázs görbék a várpalotai 

szén medencéből fás barnakőszén terület egy fúrásából

Körülbelül hasonló nagyságú látszólagos ellenállás értékekkel jelent
kezik a széntelep is.

A  biztonságos megkülönböztetésre itt is a gamma-gamma szelvény 
ad lehetőséget, mint azt a 2. ábra mutatja. Az ábrából jól látható, hogy 
a monoton lefutású gamma-gamma görbéből a széntelep indikációja 
igen határozottan emelkedik ki.

Szabvány mérési komplexumként az előbbihez hasonlóan látszólagos 
fajlagos ellenállás görbék és gamma-gamma javasolható.

A  fás barnakőszenek (Várpalota, Gyöngyösvisonta) vonalán régeb
ben alkalmazott látszólagos ellenállás, gerjesztett pót. és PS módszerek
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nem adtak megfelelő eredményt. A  széntelep nem különbözött számot
tevően a meddőtől. A  gamma-gamma görbe itt is megoldást hozott. 
Itt  azonban az előzőktől eltérően a réteghatárok megállapítására is 
a gamma-gamma illetve a természetes gamma görbe kell, hogy szolgál
jon. A  3. ábra várpalotai, a 4. gyöngyösvisontai felvételt ábrázol.

F ö ld tan i szelvény 
karoHázs alapján

I  term. Taktivitás 
2. T -J  aktivitás

ЕШ] homok ЕЭ agyagos homok lignites agyag

(Hl agyagos lignit Hi lignit

4. ábra Karottázs görbék a gyöngyösvisontai-környéki lignitről

Olyan területeken, ahol a kiértékelés már megfelelő tapasztalatok
kal rendelkezik —  ahol tehát már néhány fúrás karottázs szelvényei 
rendelkezésre állnak —  a gamma-gamma görbe esetleg el is hagyható,, 
mert a szelvények korrelálása által a feladat megoldható. Erre példa 
a később tárgyalandó felsőnyárádi, illetve bokodi korrelációs szelvény.

A  második feladatcsoport a széntelepek szerkezetének detektálása. 
Elvileg nem jelent problémát, mert a megfelelő léptékben felvett mikro- 
ellenállás szelvény szolgáltatja a kívánt adatokat.

Problémát inkább a műszer jelenti, mert az itt előforduló 70— 80 mm 
átmérőjű furatokban megbízhatóan működő mikroszonda komoly mű
szaki problémát jelent.

Külön kell szólni a minőségi mutatók kérdéséről.
A  karottázs görbék és a széntelepek minőségi mutatói között szük

ségképpen megvan a kapcsolat (pl. a kőszén fajlagos ellenállása és ned
vességtartalma, vagy a kőszén agyagossága és természetes gamma akti
vitása nem gránitos környezet esetén).
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A  kapcsolatokat még nem sikerült olyan szabatos formában megha
tározni, hogy a minőségi jellemzők (vagy ezek közül egyesek) megadha
tók lennének. Ezt a feladatot jelenleg kifogástalanul az oldalfalminták 
segítségével sikerült megoldani.

A  karottázs magvétel által szolgáltatott mintaanyag a fúrási min
táéval egyenértékű, de esetenként megbízhatóbb annál.

Eddig a széntelepek detektálása szempontjából vizsgáltuk az egyes 
szelvény-görbéket. Ha most az általános földtani felépítés vizsgálata 
szempontjából értékeljük őket, akkor meg kell állapítanunk, hogy 
a gamma-gamma erre a feladatra csak egészen korlátozott mértékben 
használható, mert a rétegsor tagjai között csak egészen kismértékű 
különbségek mutatkoznak.

A  fajlagos ellenállás görbék kiegészítve a PS és a természetes gamma 
görbével a rétegsor részletes taglalását adják. Az egyes földtani korok 
települési formáiknál fogva szintén felismerhetők a szelvények.

Eddigi megfontolásaink az egyes fúrásokban a karottázs vizsgála
tok segítségévei elérhető kutatási eredményekre vonatkoztak. Nagyobb 
területre kiterjedő kutatások esetén a karottázs szelvények korrelációja 
ad igen hasznos eredményt. Ezt mutatja az 5. és 6. ábránk. Az 5. ábra

F-<9i F-203 F-201 "  F49 9  F-198 F 197

Lí_J rioíihufa \ z I agyagmcrga L jJ  homok H í  szén

5. ábra Korrelációs szelvény a karottázs görbék alapján a felsőnyárádi kuta
tási területről

a felsőnyárádi mintakutatási területről, a 6. a Bököd környékéről mutat 
karottázs szelvények korrelációjával készült földtani szelvényt. A  két 
ábra meggyőzően mutatja, hogy a karottázs szelvények korrelálásával 
még akkor is, ha ez tisztán csak a szelvények formai tulajdonságaira 
van alapítva, igen biztonságos földtani kép alakítható ki.

Figyelembe kell itt venni a karottázs szelvénynek a fúrás földtani 
szelvénnyel szemben mutatkozó ama előnyét, hogy a magképességtől és 
fúrhatóságától függetlenül minden földtani réteg indikációját tartalmazza. 
A  teljesértékű rétegsor egyúttal lehetőséget ad a telepek azonosítására is.

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy:
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e-1280 В-1279 В 1239 B-/3Í5 B-I3W B-I36I

6. ábra Korrelációs szelvény a karottázs görbék alapján Bököd környékéről

1. A  barnakőszenek fúrólyukbeli kimutatása, tulajdonságaik 
megállapítása, a rétegsor földtani beosztása, nagyobb kutatási egységek 
földtani viszonyainak tisztázása a karottázs szelvények alapján teljes 
mértékben megoldható.

2. Az alkalmazandó méréskomplexum:
PS görbe
2— 3 fajlagos ellenállás-görbe 
természetes gamma görbe 
gamma-gamma görbe 
szükségszerinti oldalfalmagminta.
Fentiek szerint a magyarországi barnakőszenek kutatásának prob

lémája megoldottnak tekinthető.


