
24 MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI MŰSZER- ÉS MÓDSZERFEJLESZTÉS*

Mélyfúrási geofizikai partnereink (elsősorban az OKGT) modern kutatási fejlesztési 
feladataiknak megfelelően néhány hőmérséklet- és nyomástűrő szonda kidolgozását kér
ték az ELGI-től. A feladat nem egyszerűen mechanikus, mert az áramköröknél a felso
rolt tényezők nem egyszerű lineáris igénybevételi többletet jelentenek, hanem egészen 
speciális problémákat vetnek fel.

1969-ben a mélyfúrási geofizikai témakörben a kapacitásnak több mint 50%-át 
fordítottuk műszerfejlesztésre és ennél lényegesen kevesebbet módszerfejlesztésre (jelen
tős kapacitást fordítottunk terepi kutatásokra is, és noha ezek egy része szintén módszer
tani jellegű volt, a földtani elemek túltengése miatt, ezeket a kutatásokat a 15 fejezet
ben ismertetjük). Ez az arány a módszerfejlesztés szempontjából eléggé kedvezőtlen és 
rámutat néhány intézeti műszerfejlesztési téma elnagyolt módszertani hátterére.

Az ultranagy hőmérsékletek tartományában (főleg olajbázisú iszapnál) a mérhető 
paraméterek kis változékonysága jelenti a legnagyobb módszertani problémát. Ezért 
foglalkozunk az egyszerű gammasugár detektálása mellett az energiaszelektív válto
zattal, a neutrondetektálással és ezért végzünk vizsgálatokat az indukciós szelvényezés 
vonalán. A mérési pontosság növelése követeli meg a szcintillációs radioaktív szondák 
különböző típusainak és a nagy alkalmazkodó képességű elektronikus vezetőképesség
mérő áramköröknek a kifejlesztését.

Amint a 231 fejezetben kifejtettük, szénhidrogéntelepeink túlnyomó része „rossz” 
területen van. Ez a kedvezőtlen helyzet nemcsak szeizmikus vonatkozásban áll fenn. 
A mélyfúrási geofizikában is sajátos, nehéz problémákkal (pl. rutinmérésekkel érzékel
hetetlen kis sótartalom a rétegvizekben) kell megkiizdenünk.

A mélyebb fúrások, az új módszerek egyre növekvő adathalmaza, a kiértékelés auto
matizálása és objektívvá tétele, de maga a komplex digitális karotázsberendezés fejlesz
tése is megköveteli, hogy a számítógépesítés a mélyfúrási geofizikában is teret hódítson.

Ezek az elvek és szempontok határozták meg eddigi tevékenységünket, amelyben 
1969-ben a következő konkrét feladatokat oldottuk meg.

* Andrássy L., Barát I., Liszt F.} Márföldi G., Rozs G. Salamon B., Sebestyén K., Szalai M.,
Tatár J.
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Egyik legfontosabb kutatási témánk a gázkisülésű (felvezető) detektorral működő nagy- 
hőmérsékletű radioaktív lyukszelvényező berendezés kidolgozása volt. Az OKGT-val koope
rációban folytattuk az előző évben megkezdett, speciális radioaktív lyukszelvényező 
berendezések kidolgozását. A 250 C° hőmérsékleten működő kétcsatornás lyukszelvé
nyező adapter szondája és felszíni egysége elkészült (39. ábra). A  felszíni impulzusfel
dolgozó és vezérlő egység elemei: két lineáris rate-meter, egy impulzusleválasztó és hitelesítő 
generátor, egy univerzális stabilizált tápegység és egy hálózati feszültségátalakító.

A 270 C°-ot törő szondánál szintén értünk el bizonyos előrehaladást. További célunk 
a 300 C° elérése. Folytattuk a 180 C°-ot tűrő gamma- és neutronszonda kidolgozását.

39. ábra. Kétcsatornás radioaktív lyukszelvényező adapter felszíni egysége 

Fig. 39 Surface unit of the two-channel radioactive well-logging adapter 

Рис. 39. Наземная панель двухканальной приставки РК
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A szcintillációs radioaktív berendezést továbbfejlesztettük (40. ábra). A fejlesztés egyik 
leglényegesebb eleme a kis átmérőjű szondaváltozat. A hőmérséklettiirési igény ezzel 
a szondával szemben nem haladja meg a 100 C°-ot, ezért szerkesztésénél javarészben 
hazai elektronikus alkatrészeket használtunk. A szonda modul-rendszerű, átmérője 
60 mm. Érzékenysége 190 cpm/^r/óra.

A szcintillációs témakörben ezenkívül megvizsgáltuk, hogy a szovjet LDMN típusú 
szcintillátorok megfelelőek-e céljainknak. Végső célkitűzésünk azonban hazai hőálló 
ncutron-szcintillátorok kifejlesztése.

40. ábra. Szcintillációs radiokatív berendezés (szonda és felszín i egység)

Fig. 40 Scintillation radioactive well-logging equipment (probe and surface unit)

Рис. 40. Сцинтилляционная аппаратура PK (скважинный снаряд и наземная панель)

Az energiaszelektív szondák tökéletesítésére precíziós szondaáramköröket terveztünk 
(jobbjelátvitel). A felbontóképesség (10—12%) növelésének azonban a hőálló fotoelek- 
tron-sokszorozó határt szab, sőt a felbontóképesség a specifikált hőmérsékleten 
mintegy 3—4%-kal romlik. A hőmérséklettűrést 200 C°-ra akarjuk emelni. A szonda 
áramköreit tranzisztorokkal építjük fel, de a szcintillációs detektornál speciális hőszi
getelőt kell alkalmaznunk. Erre a legmegfelelőbbnek egy fémfalú Dewar-palack lát
szik, amelyet szovjet együttműködésben adaptáltuk. Ez azonban a szonda átmérőjét 
100 mm-re növeli.

A spektrumfrekvenciás karotázsberendezés fejlesztése c. témákban véglegesítettük a be
rendezés áramköri felépítését. A közös kábeléren is továbbítható tervezett spektrumfrek
venciás szelektív rendszert (lyukelektronikával) nem valósítottuk meg. Elvégeztük 
a komplexus ismételt laboratóriumi és terepi vizsgálatát: jónéhány fúrólyukban végez
tünk méréseket.
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A z  indukciós vezetőképességszelvényezóf műszer és eljárás fejlesztése c. témakörben 1969— 
ben közlésre érdemes előrehaladás nem történt, célkitűzéseinket nem sikerült megvalósí
tani.

Az NDK-ból 1968-ban beszerzett akusztikus karotázsberendezésünk 1969-ben már 
túljutott a kísérleti stádiumon és sikeres méréseket végzett szeizmikus sebességmérésben 
cementkötés és porozitás meghatározására. Adatait, szintetikus szcizmogramok készí
tésére a szeizmikus módszerfejlesztés is felhasználja.

Radiaktív karotázsberendezések kalibrálása és neutronmodellezés c. témakörünkben 
folytattuk az eddigi említett témakörökben elkészült szondák hitelesítését és korrekciós 
diagramokat készítettünk.

Igyekeztünk a neutronszelvényezési eljárások kalibrációs technológiáját elvileg és 
gyakqrlatilag kidolgozni. A neutron-modellezés leglényegesebb eleme egy üvegcső 
modell; ennek alkalmazási paramétereit rögzítettük. Neutron-gamma hitelesítő 
méréseink hitelesítő görbéjét 55 cm-es szondahosszra szerkesztettük meg. A vizsgálat 
lényege a szondahossz, a porozitás és a beütésszám közötti összefüggés meghatározása.

A laboratóriumi aktíválásos analízis neutrongenerátorral az Intézetnek ma már tulajdon
képpen elsősorban külső megbízásokra támaszkodó rutinmunkája. Elvei és módszerei 
ismeretesek. Említést érdemel saját kidolgozású és szerkesztésű bauxitelemző automatánk 
(automatikus neutronaktivációs analizátor; 41. ábra).

További kísérleteket végeztünk a wolfram és a mangán egyidejő meghatározására. 
E munkában számítógépes feldolgozást alkalmaztunk.

Az OKGT-vel kooperációban folytattuk kutatási munkánkat, hogy az IGN típusú 
szovjet lyukneutrongenerátorok érzékenységét a magyar rétegvizeknek megfelelően 
megnöveljük: ehhez egy pontos, stabil 5 csatornás felszíni vezérlő- és észlelő-egységet 
elkészítettünk.

A  karotázs mérési anyag számítógépes feldolgozása c. témában előrelépés alig történt, 
mindössze réteghatár programunkat tökéletesítettük és programváltozásokat állítottunk 
össze pl. porozitásszámításra akusztikus szelvényből, és rétegvíz látszólagos fajlagos 
ellenállásának meghatározására SP görbéből.
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41. ábra. Automatikus neutronaktivációs analizátor (bauxitelemzó automata)

Fia. 41 Automatic activation analyser (automatic bauxite-analysátor)

Рис. 41. Автоматический нейтронно-активационный анализатор (автоматический анализатор 
бокситов)

А digitális karotazsberendezés építése с. témánkban az OKGT-vel és a KFKI-vel vagyunk 
kooperációban. 1969-ben megtörtént a berendezés specifikálása. A berendezés pilla
natnyilag a szeizmikus digitális műszerfejlesztés témakörben ismertetett digitális mag
netofonra épül.

★

A berendezések specifikációja és műszaki paraméterei az ELGI Adattárában elhelye
zett szakjelentésekben, ill. témalapokon megtalálhatók.
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