
2.3 MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI MÓDSZER- ÉS MŰSZERKUTATÁS

2.3.1 Neutron terek elméleti modellezése* *

1987-ben készült el a HOLLO programcsomag a Budapesti Műszaki Egyetem 
(BME) Tanreaktorának közreműködésével. Az IBM PC/AT számítógépen futtat
ható programcsomag feladata: neutron-neutron lyukszelvényezésnél a szondák körül 
kialakuló neutron sugártér számítása Monte-Carlo módszerrel. A program számára 
inputként kell megadni a fúrólyuk körüli kőzet és a fúróiszap elemi összetételét, a 
szondához használt neutronforrás energia spektrumát, továbbá a fúrólyuk és a szonda 
geometriai adatait. A program a különböző anyagok neutronfizikai paramétereinek 
meghatározásához egy 47 energiacsoportos nukleáris adattárat használ, ennek meg
felelően a neutronspektrumokat is 47 csoportban számítja. A szonda és a fúrólyuk 
viszonyainak leírásához öt különböző régióval (paraméter csoporttal) dolgozik a 
program. Ezek: a forrás, a moderátor, a detektor, a fúrólyuk és a kőzet régió. Lehe
tőség van aszimmetrikus szonda elhelyezkedések figyelembevételére is. A HOLLO 
program csomag különböző funkciójú részprogramjairól a V. táblázat ad áttekin
tést az input és output adatállományok típus megjelölésével (kiterjesztésének elneve
zésével) együtt.

V. táblázat. A HOLLO programcsomag részprogramjainak áttekintése

* Andrássy L ., Baráth I., Fehér S. (BME)
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A HOLLO programok segítségével neutronspektrumokat számoltunk az Orszá
gos Kútgeofizikai Metrológiai Bázis (OKMB) mészkő, homokkő és víz etalonjaira. 
Első lépésként elkészítettük az adott fizikai modelleknek megfelelő geometriai (.hog 
kiterjesztésű) és anyagi összetételű (.hóm kiterjesztésű) adatállományokat. Ezek kö
zül példaként az VI. és VII. táblázatban a bolgár Vraca mészkő modellre kiszámított 
geometriai és anyagi adatállományt foglaltuk össze olyan formában, ahogy azt a szá
mítógép is megjeleníti. A geometriai adatállományt az OKMB kísérleti 60 mm-es 
kompenzált rendszerű neutron szondájára — 35, 40, 50 és 60 cm-es szondahosszakra 
— számítottuk ki.

A tényleges Monte-Carlo számítások előkészítéseként a következő lépés az 
adott összetételű kőzet modelleknek megfelelő makroszkopikus hatáskeresztmetszeti 
(.hox kiterjesztésű) adatállományok létrehozása volt. Ehhez a feladathoz a HOLLO 
L I B  programot használtuk, amely a nagy terjedelmű hollonuc.hol mikroszkopikus 
határkeresztmetszeti adattárból összeállítja az ugyancsak jelentős terjedelmű 47 cso
portos (. hox kiterjesztésű) makroszkopikus adatállományokat.

Fúrólyuk-átmérő .......................................................................................................... 21,40 cm
Szonda-átmérő..............................................................................................................  6,00 cm
Szonda excentricitása a fúrólyukban .......................................................................  100,00%
Szonda forrás-régiójának hossza ...............................................................................  9,50 cm
Szonda moderátor-régiójának h ossza .......................................................................  14,00 cm
Szonda detektor-régiójának hossza...........................................................................  150,00 cm
A forrás középpontjának a szonda aljától mért távolsága ..................................  7,50 cm
A detektor aktív térfogata .......................................................................................... 88,31 cm3
A detektor középpontjának a szonda aljától mért távolsága ............................... 60,00 cm

VI. táblázat. Geometriai adatállomány (. hog) bolgár Vraca mészkő modellre

VII. táblázat. Az anyagi összetételre vonatkozó adatállomány ( hóm) bolgár Vraca 
mészkő modellre

A régiók számozása: 1 -  fúrólyuk körüli térség (kőzet); 2 -  fúrófolyadék (fúróiszap); 3 -  szonda 
forrás-régió; 4 -  szonda moderátor-régió; 5 -  detektor aktív térrész
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Ezek után a HOLLO M С 1 Monte-Carlo program segítségével az említett 4 
szondahossz mellett elméleti neutronspektrumokat számoltunk ki a detertor helyén 
a bolgár Vraca (VL-214) mészkő-, a lengyel Zerkovic homokkő (ZS-214) és a görög 
Nikisziannisz (GM-214) márvány modellre. A kiszámított neutron spektrum alap
ján megvizsgáltuk:

— a reprodukálhatóságot és a számítási idő optimalizálását. Példaként a V ili. 
táblázatban bemutatjuk a ZS-214 homokkő modellre a 180 perces ismételt számítások 
eredményeit. A táblázat egyes oszlopaiban az egyes csoportok összevonásával ka
pott integrált relatív fluxusértékek láthatók;

VIII. táblázat. ZS-214 homokkő modellben, Monte-Carlo számítások segítségével 
meghatározott integrált relatív fluxusértékek, 180 perces számítási 
időt alkalmazva

46 csoport: E=10_3-0,414 eV; 45+46 csoport: E = 10-3-0,876 eV; 44+45+46 csoport: E =  
10_3-1,85 eV; 43+ 44+ 45+ 46  csoport: E =  10"3-5,04 eV

IX. táblázat. VL-214 Mészkő modellre (P =  10,5 %) négycsoportos diffúziós elméleti 
számítások, Monte-Carlo számítások és kísérleti modellmérések ered
ményeinek összehasonlítása

1 -  relatív neutron fluxus különböző szondahosszaknál; Lf -  fékezési úthossz; P -  porozitás; 
N  -  beütésszám (cps); TDSZ -  termikus négycsoportos diffúziós számítás; TMSZ -  termikus 
Monte-Carlo számítás; TM -  termikus mérés; ETDSZ -  epitermikus négycsoportos diffúziós 
számítás; ETMSZ -  epitermikus Monte-Carlo számítás; ETM - epitermikus mérés
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95. ábra. VL-214 mészkő modellre — termikus (T) és epitermikus (ET) neutronokra 
— végzett Monte-Carlo számítások (MSZ), négycsoportos diffúziós elméleti 
számítások (DSZ) és modellmérések (M) összehasonlítása 

/ — szondahossz; Ф — relatív fluxus

Fig. 95. Comparison of Monte Carlo calculations (MSZ) theoretical four-group 
diffusion calculation (DSZ) and model measurements (M) on the VL-214 
limestone model—for thermal (T) and epithermal (ET) neutrons 

1—sonde length; Ф—relative flux

Puc. 95. Сопоставление расчетов способом М онте-Карло (MSZ), теорети- 
ческих вычислений четырехгрупповой диффузии (DSZ) и модель- 
ных измерений (М) для тепловых (Т) и надтепловых (ЕТ) нейтро- 
нов на известняковой модели VL-214

/ — длина зонда; Ф — относительный поток
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96. ábra. MOLE műszer teljes kiépítésben 

Fig. 96. Complete MOLE well logger 

Рыс. 96. Аппаратура MOLE в полной конфигурации





— a Monte-Carlo elméleti számítások, a négycsoportos diffúziós elméleti szá
mítások és a kísérleti termikus-epitermikus mérések összehasonlítását. A VL-214 
mészkő modellre a négy különböző szondahosszal elvégzett Monte-Carlo számítá
sokat összehasonlítottuk a négycsoportos diffúziós elméleti számítások és kísérleti 
termikus/epitermikus modellmérések eredményeivel. A számítások és mérések ered
ményeit a 95. ábrán és a IX. táblázatban láthatjuk. Ez utóbbiban feltüntettük a z ! /  
fékezési úthosszákból kiszámított neutronporozitás értékeket is.

Az 1986-ban készült CSOPAK program segítségével, amely többcsoportos 
neutron-diffúziós elven működik, 1987-ben különböző típusú képződményekre neut
ronfizikai paramétereket számítottunk. A számításokat az alábbi képződményre vé
geztük el:

— különböző porozitású mészkövek
— különböző porozitású homokkövek
— különböző porozitású dolomitok
— pécsi feketekőszén különböző hamu- és nedvességtartalom mellett
— metán (átlagos nyomás és sűrűség mellett)
— kaolinit
— illit
— pirít és egyéb fémes ásványok
— átlagos összetételű bauxit.

Az eredményeket a X. táblázatban foglaltuk össze.
Algoritmust állítottunk fel a diffúziós úthossz, a termikus abszorpciós hatás- 

keresztmetszet és a neutronporozitás értékek kiszámítására az Lf fékezési úthossz- 
ból és meghatároztuk a mészkő, homokkő és dolomit modellekre érvényes para
métereket.
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X. táblázat. Különböző kőzetmátrixok neutronfizikai paraméterei
Lf -  fékezési úthossz; Ld -  diffúziós úthossz; Lw -  migrációs úthossz; D -  diffúziós állandó;
2 -  termikus abszorpciós hatáskeresztmetszet

2.3.2 A KD-80 (M OLE) karotázs berendezés fejlesztése*

A KD-80 (MOLE) típusú processzorral vezérelt, osztott intelligenciájú karotázs 
műszert, amelynek alaptípusát az 1983. évi ELGI jelentésben mutattuk be, a piac 
igényeinek figyelembevételével továbbfejlesztettük. Bővítettük a műszerrel végezhető 
mérések skáláját, a méréssel egyidejű feldolgozási és megjelenítési lehetőségeket 
(96. ábra).

* Bán /., Szongoth G.
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A világon az elsők között alkalmaztunk mátrix-printert a drága és nehézkes foto
regisztráló helyett. Ára a direktirónál is alacsonyabb és sokkal megbízhatóbb. 12 
szelvény rajzolására alkalmas, a szelvényeket automatikusan feliratozza (szelvény 
név, skála, mértékegység) és kívánságra mérési fejlécet is rajzol. Ezen megtalálható 
a fúrási és mérési paraméterek mellett a szelvényezés ideje is. A printer idő- és mar- 
kerjelet rajzol a szelvények mellett. A szelvényeket 10 féle formátumban tudja meg
jeleníteni (mm-es és API szabvány, lineáris, ill. logaritmikus skála). A berendezésben 
többféle digitális tárolásra van lehetőség: szilárdtest tároló, kazettás egység és 
V2”-os mágnesszalagos egység (az 3,5”-os floppy egység illesztése most folyik).

A berendezéshez kifejlesztett akusztikus felszíni egység az ELGI-ben fejlesztett 
összes akusztikus szondához alkalmazható. A mérés során 4, 8 vagy 16-szoros hul
lámkép összegzést végzünk, amellyel a zajt jelentős mértékben csökkentjük. A mért 
szónikus hullámképek digitálisan rögzíthetők mágnesszalagon, vagy a kazettás egy
ségen, ill. a mátrix-printer nyújtotta előnyöket kihasználva a hullámképek megjele
níthetők a méréssel egyidőben, vagy visszajátszáskor (97. ábra).

Puc. 97. Визуализация акустической волновой картины на буровой при 
помощи матричного печатающего устройства
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A 256 csatornás spektrális egységgel mért nukleáris spektrumok szintén digitáli
san rögzíthetők, ill. a spektrumok a mátrix-printeren megjeleníthetők.

Kidolgoztuk a MOLE berendezés programozható változatát, amelynek segít
ségével a felhasználók a kutatási terület sajátságainak megfelelő programokat írhat
nak. Ezek a programok beégethetők a központi memóriába, vagy mágnesszalagról 
olvashatók be a mérés előtt.

Továbbfejlesztettük a méréssel egyidejű feldolgozó programcsomagot, amely te
repen, mérés közben, a hitelesítési diagramokat, a félempirikus formulákat, ill. a mag
adatokat is figyelembe vevő algoritmusok segítségével valós kőzetfizikai paramétere
ket határoz meg (sűrűség, hamutartalom, alumíniumoxid tartalom, permeabilitás, 
kálium-, urán-, thórium-arány, kvázi lithológiai összetétel).

2.3.3 Kombinált nukleáris-laterolog szonda kifejlesztése *

A szilárd ásvány- és vízkutatás céljára kifejlesztett KLL3G-2-80-43SY típusú, 
43 mm átmérőjű szonda egyeres páncélkábelen, impulzus üzemben működik és alkal
mas egyidejűleg 3-elektródás laterolog és természetes gamma szelvényezésre. A szon
da felépítése a 98. ábrán látható. A szonda fémháza a 3-elektródás rendszer szerint 
van kialakítva. A mérőelektróda közvetlen közelében helyeztük el a természetes 
gamma sugárzást mérő detektort, ezáltal az ellenállás- és természetes gamma szelvé
nyek közös mélységpontra rendezése leegyszerűsödik. A szonda-elektronika blokk
vázlata a 99. ábrán látható.

98. ábra. A KLL3G-2-80-43SY szonda felépítése
1 — felszíni vezérló, ill. jelfeldolgozó egység; 2 — egyeres 
páncélkábel; 3 — kábelfej; 4 — távoli elektróda; 5 — szonda
fej; 6 — szondaelektronika; 7, 12 — szondaház, ill. védő 
elektródák; 8 — szcintillációs detektor; 9 — mérőelektróda 
szigetelése; 10 — mérőelektróda

Fig. 98. Construction of the sonde KLL3G-2-80- 
43SY

1—surface controlling and processing module; 2—single 
conductor armoured cable; 3—cable head; 4—distant elec
trode; 5—sonde head; 6—cartridge; 7, 12—probe casing and 
focusing electrode; 8—scintillation detector; 9, 11—insulation 
of the potential electrode; 10—potential electrode

Puc. 98. Конструкция зонда KLL3G-2-80-43SY
1 — наземный модуль управления и обработки сигналов; 2 

одножильный бронированный кабель; 3 -  кабельный 
наконечник; 4 — удаленный электрод; 5 — головка зонда; 
6 — электроника зонда; 7,12 — корпус зонда и фокусирую- 
щие электроды; 8 — сцинтилляционный детектор; 9,11 - 
изоляция измерительного электрода; 10 — измерительный 
электрод

* Szentpály М., Korodi G.
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99. ábra. A KLL3G- 2-80-43SY szonda elektronikai blokkvázlata 
a — természetes gamma csatorna; b — feszültségmérő csatorna; c — árammérő csatorna; 
Rf — figyelő ellenállás; 1 — szcintillációs detektor; 2 — nukleáris erősítő; 3 — komparátor; 
4 — impulzusosztó; 5 — mérőfeszültség erősítő; 6 — szinkron egyenirányító; 7 — feszültség/ 
frekvencia átalakító; 8 — mérőáramkör erősítő; 9 — négyszögfeszültség generátor; 10 — táp
egység; 11 — impulzuskódoló egység; 12 — végerősítő; 13 — karotázs kábel

Fig. 99. Block diagram of the circuitry of sonde KLL3G-2-80-43SY
a—gamma-ray channel; b—potential channel; c—current channel; Rf—monitoring resistor;
1—scintillation detector; 2—nuclear amplifier; 3—comparator; 4—pulse divider; 5—potential 
amplifier; 6—sinchronous rectifier; 7—voltage/frequency converter; 8—current amplifier; 9— 
square wave generator; 10—supply unit; 11—pulse encoding unit; 12—final amplifier; 13— 
logging cable

Puc. 99. Блок-схема скважинной электроники зонда KLL3G-2-80-43SY
а — канал ГК; b — канал измерения напряжения; с — канал измерения тока;У^— монитор- 
ный резистор; 1 — сцинтилляционный детектор; 2 — ядерный усилитель; 3 — компаратор; 
4 — делитель импульсов; 5 — усилитель измерительного напряжения; 6 — синхронный 
выпрямитель; 7 — преобразователь напряжения в частоту; 8 — усилитель измерительного 
тока; 9 — генератор четырехугольнго напряжения; 10 — источник питания; 11 — устройство 
кодирования импульсов; 12 — конечный усилитель; 13 — каротажный кабель

А természetes gamma sugárzást NaJ (TI) kristályra montírozott fotoelektron- 
sokszorozó érzékeli. A védett áramterű ellenállásmérést a négyszögfeszültség generá
tor (9) és a mérőerősítő (5,8) végzi. A mérőerősítők részint mérik az Aq elektróda 
potenciálját az N -hez képest, részint az Rf (igen kis értékű) ellenállás segítségével az 
Aq elektródából kifolyó mérőáramot. A mérőerősítők jelét egyenirányítás után fe
szültség-frekvencia konverterek dolgozzák fel. A három csatorna kimenő impulzusai
nak felszínre juttatásáról impulzus kódoló fokozat gondoskodik, mely léptetőregisz- 
teres-tárolós rendszerű, így az impulzus továbbítás koincidenciamentes.
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Az elektronikát CMOS integrált áramkörökből és nagy stabilitású passzív 
elemekből építettük fel. A felszínre érkező jelekből processzoros egység számítja ki, 
a szonda geometriai faktorának figyelembevételével, az ellenállást (U/I mérés). 
A szonda elektronikát rozsdamentes nyomásálló acélcsőbe — (9-gyűrűs tömítések
kel — építettük. Az alsó védő elektróda könnyen lecsavarható, ezáltal a szonda 
szállítási helyigénye kicsi.

A szonda műszaki adatai: 
Detektorok 
Természetes gamma 
Ellenállás

Mérési jellemzők 
Természetes gamma csatorna 
holtidő
Ellenállás méréshatár
Tápáram
Tápfeszültség
Nyomásállás
hőállóság
Méretek
átmérő
hossz
tömeg
alkalmazható felszíni egység 
alkalmazható karotázs kábel

NaJ (TI) 24x74 +  FEU-102
fémgyűrű, a szondatörzsön szigeteken el
helyezve

0-2000 pR/h 
2-3 ps
1 Om-20 OOOQm 
120 mA 
40 V 
26 MPa 
0-80 °C

43 mm 
1900 mm 
kb. 12 kg
KFU-P sorozat, KD-80 
hurokellenállás 100 Q 
a két ér közötti kapacitás 0,75 pF

2.3.4 Speciális geofizikai analizátor (SGA-1000)*

A Radiometria és Elemanalitikai Osztályon kifejlesztettünk egy speciális geofi
zikai analizátort (SGA-1000). A rendszer előnyösen alkalmazható szcintillációs 
számlálók, proporcionális detektorok, valamint Si/Li félvezető detektorok jeleinek 
feldolgozására. Az alábbiakban a Si/Li félvezető detektorral üzemelő, XRF mérő- 
rendszerhez kapcsolt változatát mutatjuk be.

Az eddigi gyakorlattól eltérően az analizátor szerepét egy 8-bites személyi számí
tógép vette át (C-64). A számítógép típus kiválasztását a jó program ellátottság, a 
sokoldalú periféria kezelés, a megfelelő grafikai lehetőség és a gazdaságos beszerez
hetőség motiválta. A számítógépet kiegészítettük:

1. olyan áramkörökkel, melyek a detektortól a különböző energia szintekkel ará
nyos amplitúdójú, felerősített analóg jeleket megfelelő időtartamúra növelik, hogy az 
analog-digitál konverter a jel amplitúdóját a lehető legkisebb hibával mérje;

2. egy speciális programcsomaggal, hogy a kapott digitális kódot a számítógép 
fogadni tudja és a hagyományos analizátor funkcióinak megfelelő műveleteket is el
végezze.

* Renner J.t Volly L.
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Ezzel előállítottunk egy korszerű mérő- és feldolgozó rendszert, amely rendelke
zik az alkalmazott detektoros technika érzékenységével és felbontóképességével, vala
mint a számítógép és a hozzá kapcsolt perifériák révén könnyű, kényelmes adatke
zelést és feldolgozást tud biztosítani. Ezek meghaladják az eddigi 1024-csatornás 
analizátorok lehetőségeit.

A mérések időtartama és az ismétlések száma a mérések megkezdésekor a számí
tógéppel történő interaktív indítás során meghatározhatók, majd a mérések automa
tikusan lefuttathatok. Végül jelzés figyelmeztet, hogy új mérendő mintát helyezzünk a 
rendszerbe.

Megjeleníthető:
— a teljes 1024-csatornás energiaspektrum (100. ábra), vagy annak tetszőlege

sen kiválasztott 256-csatomás része (101. ábra),
— bármely csatornába jutó impulzusszám,
— bármely csúcs alatti terület,
— előre meghatározott ablakokba eső impulzusszám.
A mérési eredmények csatornánként és a kiválasztott ablakokba eső impulzus

számok, az ablakok energia határaival együtt táblázatos formában kinyomtathatók 
(102. ábra). Az egész mérési folyamat (utasítások), beállított paraméterekkel együtt 
(mérési idő, ismétlések száma, minta neve, mérés dátuma, beállított ablakok helye 
stb.) mágneslemezen tárolható, s bármikor későbbi feldolgozásra visszahívható.

A számítógéppel megvalósított sokcsatornás analizátor módszertani és értelme
zői programjának fejlesztése tovább folytatódik a célorientált feladatok automatizá
lására. Ez a rendszer tökéletesen helyettesítheti a hagyományos analizátorokat az 
iparban és a laboratóriumokban.

100. ábra. Kőzetminta 1024-csatornás energiaspektruma 

Fig. 100. 1024-channel energy spectrum of a rock sample 

Puc. 100. 1024-х канальный энергетический спектр образца породы
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101. ábra. A 100. ábra spektrumának 256-csatornás kinagyított része 

Fig. 101. Enlarged 256-channel part of the spectrum of Fig. 100 

Puc. 101. 256-и канальная увеличенная часть спектра на рис. 100
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102. ábra. Mérési eredmények táblázatos megjelenítése 

Fig. 102. Display of measurement results in tabulated form 

Puc. 102. Представление результатов измерения в табличной форме
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