
2.3 MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI MÓDSZER- ÉS MŰSZERKUTATÁS

2.3.1 A mikrolambda eljárás kifejlesztése*

A repedezett magmás, metamorf és üledékes tárolókőzetek kőzetfizikai 
vizsgálata szempontjából az egyik legfontosabb feladat a kőzetben lévő, nem 
szilárd anyaggal kitöltött házagterek lokalizációja, kvalitatív és kvantitatív 
analízise. Ezek a hézagterek lehetnek háromdimenziósak (pórusok) vagy kvázi 
kétdimenziósak (repedések). Hidraulikai szempontból lehetnek nyitottak, fo
lyadék továbbítására alkalmasak, vagy lehetnek zártak. A hasadékok közvetlen 
kimutatására kidolgozott módszert és berendezést mikrolambda eljárásnak 
neveztük el.

A mérés fizikai alapjai

A mikrolambda mérésnél az árambevezetés az A t áramelektródán és A 2 
terelő áramelektródán át, az áramvisszavezetés a távoli B elektródán át történik 
(lásd 138. ábra). Tömör kőzet esetén az áramtölcsér belsejében egy zárt Faraday 
kalitka alakul ki, amelyben a potenciál állandó. Ezt a potenciált mérjük a 
K elektródán a távoli N  elektródához képest. Az UMK feszültség zérus, mivel a 
zárt Faraday kalitka belsejében nem folyik áram, és így potenciálesés sincs. Ha 
az elektródarendszer egy repedés elé érkezik a Faraday kalitka felnyílik, a 
repedés beszívja az I x áramot, ezáltal az / х//2 viszony megnő, a Faraday kalitka 
belsejében a papuccsal párhuzamos áramsűrűség komponens létrehozza az UMK 
feszültségimpulzust. A mérés folyamán regisztráljuk az UMK/UK és I J I 2 hánya
dost (a hányadosképzés a kőzet fajlagos ellenállásáról való függetlenséget szol
gálja), R-t a látszólagos ellenállás logaritmusát, és az ezekből leszármaztatott 
H hidraulikai vezetést.

A mérés matematikai modellezése

A mikrolambda eszköz mérési karakterisztikájának matematikai meghatá
rozását arra az esetre végeztük el, amikor a kőzetmátrix Rt ellenállása állandó 
és a képzeletben síkba kiterített, széles szigetelő papucsra elhelyezett gyűrűszerű, 
véges vastagsággal rendelkező elektródarendszer a tmc vastagságú, Rm ellenállá
sú iszaplepényre támaszkodik.
* Szigeti G., Vámos A., Barlai Z.
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138. ábra. Mikrolambda berendezés mérőpapucsa és mérési sémája
A1—mérő áramelektróda; A2—terelő áramelektróda; M, K—mérő potenciál gyűrűk; N, B—távoli
elektródák; UMK/UK. / , / / 2, R . H  szelvényezett mennyiségek

Fig. 138. Measuring pad and measurement scheme of microlambda logger 
A 1—measuring current electrode; A2—guard current electrode; M,  measuring potential rings;
УѴ, B—remote electrodes; UMK/UK, I XII2, R , H—logged quantities

Puc. 138. Измерительный башмак и схема измерений аппаратуры микро
лямбда

А 1 — измерительный токовый электрод; А2 — отклоняющий токовый электрод; М  и К  
измерительные потенциальные кольца: N и В — удаленные электроды; UMK/UK, / , / /2, 

R и И — измеряемые величины

Homogén kőzet esetén (/mc = 0) a vastagság nélküli a sugarú kör alakú 
elektróda /  árama által keltett potenciál ( ) pontbeli értékét a pontelektróda
potenciáljára vonatkozó képletből vezettük le, az eközben fellépő elliptikus 
integrálok megfelelő kezelésével. Ennek eredménye:

( 1)

ahol K az elsőfajú elliptikus integrál, melynek Legendre-féle alakja

(2)
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A /mf>0 esetében az a sugarú, vastagság nélküli gyűrű potenciálját ismét 
csak a pontelektróda kétréteges modellre vonatkozó potenciál teréből kiindulva 
kaptuk meg. Ennek eredménye, a Bessel-féle szorzási tétel felhasználásával

( 3 )

ahol ktm = (R, -  RJ/(R , + RJ,Фа(г, z)az (1) alatti függvény, J0 pedig a nullad- 
rendű Bessel-függvény.

Az (1) és (3) képlet a vastagság nélküli elektróda terét írja le, a homogén 
illetve kétréteges modell esetére. A mikrolambda szonda A1 és A2 elektródáján 
kifolyó I = I i+ I2 összáram elektródák közti eloszlását homogén térre az (1) 
képlet segítségével határozhatjuk meg. Azonban annak ellenére, hogy a gyűrűk 
viszonylag vékonyak, (l)-ben д-t az rb <at<rki ( = 1,2) egyenlőtlenség szerint 
variálva a kifolyó áramokra a 0,429 <I 0,508 becslést kapjuk. Ezért a 
vastagsággal rendelkező rbj, rk. paraméterű gyűrű terének leírására a potenciál- 
tér módosítását jelentő következő definíciót alkalmaztuk:

Г <*>«(/» 0) = Фа{гк, 0) ha Фа(гк, 0) ^  Фа(г, z)
Ф гк г ь І Г , 2 ) =  j (4)

( Фа(г,z) egyébként
A (4) definíció úgy értendő, hogy adott rb, rk gyűrűhöz az a pontot úgy 

választjuk ki, hogy az általa meghatározott vastagság nélküli gyűrű az ( , 0) és 
(rk, 0) pontban azonos potenciált gerjesszen. Az e pontokat összekötő ekvipo- 
tenciális felület belsejében а Фгь ,k(r, z) ponteciált állandónak tekintjük, rajta 
kívül pedig Фа(г, z)-vel azonosítjuk.

A (4) definíció matematikai szigorúsággal teljesül, ha az elektróda felülete 
azonos az ( rb, 0), ( rk, 0) pontot összekötő ekvipotenciális felülettel, de (4) a 138. 
ábra szerinti lapos elektródáinkra vonatkozó potenciáltérnek is igen jó közelíté
se. Megjegyezzük, hogy a (4) szerint definiált a az (1) képletre alkalmazva 
(rb + rk)l2-höz igen közel esik, míg a (3) képletre alkalmazva R ,» R m esetén 
a > (rb + rk)/2, sőt R, = oo, tmc -> 0 mellett -*■ A (4) definícióval a homogén 
féltér áramarányára az / x//2 = 0,470 értéket kapjuk.

A fenti potenciálelméleti megfontolások alapján kétréteges modellt számo
ló és eredményeit megjelenítő programrendszer készült. Ezen programokat az 
I t + I 2 =  I A ;  Rm =  Ifim; 0,02 cm< fmc<0,7 cm; 1 < R J R m10 000 paraméter
tartományban futattuk.

A 139. ábrán a mikrolambda szonda keltette áramvonalkép látható 7 min
es elállás és R,/Rm = 10-es érték mellett. Megállapítható, hogy az összáram
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döntő része (88%-a) az A2 elektródán folyik el, és igyekszik az iszaplepényben 
maradni. A 140. ábrán a dimenzió nélküli UMK/UK paramétert ábrázoltuk az 
R,/Rm hányados függvényében, különböző ellenállás értékekre.

139. ábra. A mikrolambda szonda által kialakított áramvonalkép homogén 
kőzet és iszaplepény megléte esetén. Paraméterek: /?,//?„= 10, 
tmc = 0,7 cm

Fig. 139. Current line image pattern generated by microlambda sonde for ho
mogeneous rock in the presence of mud cake. Parameters: R,/Rm = 10, 
tmc = 0-7 cm

Puc. 139. Картина токовых линий, обусловленная зондом микролямбда 
в однородных породах и при наличии лепешки шлама. Парамет
ры: RJRm= Ю, tmc — 0,7 см

А mérőműszer felépítése és а mérések értelmezése

A mikrolambda mérés megvalósítása a következő fő elektronikai egységek
re támaszkodik. A berendezés felszíni egysége tartalmaz egy 200 Hz/50 W szinu
szos mérőáram generátort. A szondaelektronika erősíti és egyenirányítja az 
UMK, UK, í l9 I2 jeleket, és egyenfeszültség formájában a felszínre továbbítja. 
Ezen jeleket a felszíni egységbe beépített illesztő erősítő és negyedfokú alulát
eresztő szűrő fogadja. A felszíni egység jelei közvetlenül az ELGI KFU-jelű 
intelligens egységen keresztül vezetődnek a DRESSER-3600-as mérőkocsiba.

Másik lehetőségként a felszíni egység jelei az ELGI PRC-12 analóg-digitá
lis jelátalakítóján keresztül RS-232 szabvány szerint kerülnek egy Sharp 
PC-1600 típusú számítógépbe, amely az aritmetikai műveleteket és az adatrög
zítést egyaránt elvégzi. Az ily módon rögzített mennyiségek földtani körülmé
nyektől függő viselkedését a matematikai modellezés és más potenciálelméleti 
megfontolások alapján szerkesztett I4L ábra szemlélteti. Az ábrán látható, 
hogy a tömör kőzetekben UMK/UK = 0 és / х/ /2 alacsony. A lyukfal egyenetlen
ségének növekedése / x//2 értékét növeli, de UMK/UK = 0 változatlanul érvényes.
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140. ábra. Az UMK/UK mért paraméter RJRm-tö 1 való függése. Az egyes görbék 
paramétere a tmc elállási tényező cm-ben

Fig. 140. Dependence of measured parameter UMK/UK on Rt/Rm. Parameter of 
individual curves is mud cake thickness tmc in cm

Puc. 140. Зависимость измеряемого параметра UMK/UK от RJRm. Парамет- 
ром индивидуальных кривых является фактор отстояния tmc в см

А belőlük származtatott Н hidraulikai vezetés mindkét esetben zérus. A zárt 
repedésnél UMK/UK ad impulzust, I J I 2 viszont nem, így a H görbén jelentékte
len lesz az indikáció. A hidraulikailag nyitott repedésnél viszont UMK/UK hatá
sát / J /2 felerősíti, így Я -görbe kizárólag az iparilag értékes repedéseket fogja 
indikálni.

A berendezéssel 1987-ben kezdük meg a kísérleti méréseket. Az azóta eltelt 
idő alatt szelvényeket vettünk fel és dolgoztunk fel Szeghalom, Dorozsma, 
Ásotthalom, Dombegyház települések közelében lévő különböző hazai fúrások
ban, és a Kontinentale Tiefbohrung (Windisch-Eschenbach-NSZK) fúrásban.

A szelvények jól korrelálnak más karotázs szelvényekkel (indukált polari
záció, mikrolaterolog, duál laterolog, akusztikus stb.) és a Comwell B. R. (lásd 
ELGI 1984. évi jelentése) komplex interpretáció repedés kimutatásával. A szeg
halmi paraméter fúrásokban vett magmintákkal is összhangban van a repedés
szelvény. A legmegnyugtatóbb ellenőrzést a rétegvizsgálatok adják, ahol az 
összehasonlítás egyértelműen kimutatta, hogy a jó beáramlást adó mélységek
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141. ábra. Modell-szelvény
a - tömött kőzet; b tömött közét, egyenetlen lyukfal; c — hidraulikailag zárt repedés; d hid- 
raulikailag nyitott repedés

Fig. 141. Model section
a—compact rock; b—compact rock, rugose borehole wall; c—hydraulically closed fracture; d hy
draulically open fracture

Puc. 141. Модельный разрез
а плотные породы; b плотные породы, неровная стенка скважины; с гидравлически 
закрытая система; d гидравлически отрытая система

ott vannak, ahol а Я-görbén nagy amplitúdókat kapunk, illetve ahol beáramlás 
nem volt, ott a Я-görbe alacsony szinten maradt. Az eddig említett egyértelmű 
és kölcsönös kvalitatív összefüggésen kívül bizonyos kvantitatív kapcsolat is 
mutatkozik a Я-görbe (hidraulikai vezetés) és a hidraulikai mérések (rétegvizs
gálatok) eredményei között. A 142. ábrán az Ásotthalom-É-8 fúrás 
2016-2097 m közötti részén öt szakaszban végzett rétegvizsgálat eredményének 
(vízszintes tengely) a Я-görbe alatti terület négyzetgyökével (függőleges tengely) 
való kapcsolatát mutatjuk be. Látható, hogy az összefüggés lineáris. Nyilvánva
ló ugyan, hogy a Я-görbe a repedésrendszer geometriájának függvénye, a 
hozam pedig ezen kívül más paraméterektől (rétegnyomás, viszkozitás stb.) is 
függ. Egy fúrás rövid szakaszán azonban lehetséges a nem geometriai paraméte
rek állandósága, ami lehetővé teszi a rétegvizsgálatok számának csökkentését.
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142. ábra. A rétegvizsgálatoknál mért Q [m3/nap] hozam összefüggése a H gör
be alatti terület négyzetgyökével az Asotthalom-É-8 mélyfúrásban

Fig. 142. Relationship between yield of test pumping Q [m3/day] and square 
root of area under H curve in the Ásotthalom-É-8 well

Puc. 142. Зависимость дебита Q м3 в день, измеренного при пластовых 
испытаниях, от корня квадратного из площади, ограниченной 
кривой Я, по скважине Ашотхалом-С-8

' 2.3.2 IBM AT rendszerű személyi számítógépen alapuló karotázs minicentrum*

1989-ben létrehoztunk egy IBM AT rendszerű személyi számítógépre ala
pozott minicentrumot a 143. ábra szerinti kiépítésben, amelynek elemei a követ
kezők :

— IBM AT kompatibilis számítógép az alábbi felszereltséggel:
1 Mbyte memória
41 Mbyte-os Winchester diszk meghajtó
RS232 soros illesztő
Centronics párhuzamos illesztő
84 billentyűs klaviatúra
1,2 Mbyte-os floppy diszk meghajtó
akkumulátoros óra, naptár
DOS 3.3 operációs rendszer

— EGA színes monitor 14"-os átmérőjű képernyővel
— Epson FX-1000 mátrixnyomtató
— HP-9475 hat tollú színes sík plotter
— Corollpress-88, 409,6 mm széles színes raszter plotter

-  RA-06/A félautomatikus, 1050 mm x 675 mm felületű rajzdigitalizáló 
az analóg mérések on-line gépbe viteléhez 

* Balázs M., Beszeda T., Bihari L.-né, Kissné Varga K., Mészáros F., Pandi P., Palánki É., Szendrő D.
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143. ábra. A karotázs minicentrum hardware felépítése
1 — PFC1 kazettás mágnesszalagos tároló; 2 — RA-06/A rajzdigitalizáló elektronikus egysége; 
3 RA-06/A rajzdigitalizáló kezelői billentyűzete; 4 — RA-06/A rajzdigitalizáló tábla a csúsztat
ható szálkereszttel; 5— EGA képernyő; 6—IBM AT számítógép; 7—billentyűzet; 8— EPSON 
mátrixnyomtató; 9 — HP-7475A rajzgép; 10 — CM-5300 mágnesszalagos tároló; 11 — CM-5302 
mágnesszalagos tároló; 12 — Corollpress-88  színes rajzgép

Fig. 143. Hardware configuration of well-logging mini centre
1 PKl cassette magnetic tape storage; 2—electronic unit of RA-06/A digitizer; 3—keyboard of 
RA-06/A digitizer; 4—table of RA-06/A digitizer with slidable hair cross; 5— EGA monitor; 
6— IBM AT computer; 7—keyboard; 8—Epson matrix printer; 9— HP-7475A plotter; 
10— CM-5300 magnetic tape recorder; 11—CM-5302 magnetic tape recorder; 12—Coroll
press-8 8  colour plotter

Puc. 143. Схема математического обеспечения каротажного миницентра 
1 — память на магнитной кассете типа Р К -1; 2 — электрический узел дигитайзера R A -06/A ; 
3 — клавиатура управления дигитайзера RA-06/A; 4 доска дигитайзера РА-06/А со 
скользящим крестиком; 5—монитор EGA; 6— компъютер IBM AT; 7—клавиатура; 
8 матричный принтер Epson; 9 — плоттер Н Р-7475А; 10 — память на магнитной ленте 
СМ-5300; 11 память на магнитной ленте СМ-5302; 12 цветной плоттер Coroll press-88
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145. ábra. Vízkutató fúrás karotázs méréseinek feldolgozása
G r természetes gamma görbe; Ssp természetes potenciál görbe; Rl 160cm szondahosszú 
ellenállás görbe; Rs 40 cm szondahosszú ellenállás görbe; Rob számított sűrűség görbe; 
Fid számított sürüség-porozitás görbe; Fin számított neulron-porozitás görbe; Fi eílektív 
porozitás; Sand homoktartalom; Síit  alleurittartalom; Clay agyagtartalom; F iad kö
tött víz; Solid szilárd kőzetváz; Plrm pcrmcabilitás

Fig. 145. Processing of well-logging measurements in water prospecting well 
Gr gamma-ray lag; Ssp—self potential leg; Rl—resistivity curve measured with 160 cm long 
sonde; Rs—resistivity curve measured with 40 cm long sonde; Rob—calculated density log; 
Fid—calculated density-porosity log; F in—calculated neutron-porosity log; Fi—effective porosity; 
Sand— sand content; Silt silt content; Clay clay content; Fiad bound water; Solid solid 
rock matrix; Perm permeability

Puc. 145. Обработка каротажных данных по скважине на воду
G r кривая естественной гамма-активности; Ssp кривая естественных потенциалов; 
Rl кривая сопротивлений при длине зонда в 160 см; Rs кривая сопротивлений при 
длине зонда в 40 см; Rob кривая расчетных плотностей; Fid кривая расчетной плотно
сти-пористости; Fin кривая расчетной нейтронной пористости; Fi кривая эффективной 
пористости; Sand содержание песка; Silt содсржанис алеврита; C lay содержанію  
глины; Fiad связанная вода; Solid каркас твердой породы; Perm проницаемость



— CM-5300 félcolos mágnesszalagos egység on-line illesztéssel a terepi 
mérések beadásához és a nagyszámítógéppel történő kapcsolat biztosí
tásához

— CM-5302 félcolos mágnesszalagos egység a Corollpress off-line mű
ködéséhez

— PK1 mágnesszalagos kazetta olvasóegység a terepi mérések beadásához
— lyukszalagolvasó a korábban digitalizált anyagok gépbe viteléhez
A felsorolt egységek hardware és software illesztése megtörtént, s így 

lehetővé vált a karotázs adatok feldolgozását biztosító következő programok 
átírása a korábban használt HP-9825B típusú számítógépről:

— a digitális terepi mérések adatainak diszkes adattárba vitelét biztosító 
programcsomag különböző típusú és formátumú mágnesszalagokról

— az RA-06/A típusú félautomatikus digitalizáló interaktív üzemeltetését 
biztosító program

— a mért és a számított görbék képernyőn, nyomtatón és plotteren való 
megjelenítését végző programok

— a görbék szűrését, simítását végző programok
— a görbék interaktív mélységegyeztetését végző program
— különböző paraméterek kapcsolatát, gyakoriságát, átlagérték eloszlását 

előállító programok
— az agyagosságot több módszerrel számító program
— a porozitást több módszerrel meghatározó program
— a permeabilitást több módszerrel előállító program
— a litológiai tagolást statisztikus módszerrel végrehajtó program
— a kőzetkomponenseket legkisebb négyzetek módszerével mintavételi 

pontonként számító program
— a szemcseátmérőt számító program
— a szén fűtőértékét, hamutartalmát és nedvességét meghatározó program
— az akusztikus hullámképek interaktív kezelését biztosító program.
A jelenlegi hardware összeállítás és a meglévő software jó lehetőséget 

biztosít a nyersanyag fajtájától függő, korszerű, számítógéppel támogatott 
interaktív karotázs értelmezés megvalósításához.

A 144. ábrán egy szénkutató fúrásban felvett karotázs mérési anyag mini
centrumban történt megjelenítése és a karotázs görbék alapján történt litológiai 
tagolásának eredménye látható. Mérési anyagként a Ro-H 40 cm szondahosz- 
szú, a Ro-R 10 cm szondahosszú, a W40 Wenner-féle elrendezésű ellenállásgör
bék, a Kappa gerjesztett potenciál, a Cal lyukátmérő, a Density sűrűség és a 
Tg természetes gammagörbék kerültek felhasználásra. A mért görbék amplitú
dó értékeitől függően a kis sűrűség és az alacsony rádioaktív sugárzás a szén, 
a kis ellenállás és a magas rádioaktív sugárzás az agyag, a nagy ellenállás, a nagy 
sűrűség és az alacsony rádioaktív sugárzás pedig a homok jelenlétére utal.

A félcolos májgnesszalagos egységek a nagy számítógépekkel való kapcsola
tot is biztosítják. így például lehetőség van az AszoiGisz-rendszerrel előállított 
eredményeknek a minicentrumban működő Corollpress plotteren történő 
színes megjelenítésére is. Erre példaként a 145. ábrán egy vízkutató fúrás karo-
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144. ábra. Szénkutató fúrás karotázs méréseinek értelmezése 
Ro-H — 40 cm szondahosszú ellenállás görbe; Rq-R — 10 cm szondahosszú ellenállásgörbe; 
W40 Wenner-féle elektróda elrendezéssel mért ellenállásgörbe; K appa — gerjesztett potenciál 
mérés agyagra érzékeny komponense; Tg — természetes gamma görbe; D ensity — sűrűség görbe; 
Cal lyukátmérő görbe; 1 — szenes agyag; 2 — szénnyomos agyag; 3 — helyenként agyagos szén; 
4 szén; 5 - agyagos homok; 6 homokos agyag
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Fig. 144. Interpretation of logs of coal-prospecting borehole 
Ro-H—resistivity curve obtained with 40 cm long sonde; Ro- r—resistivity curve obtained with 
10 cm long sonde; W40— resistivity curve measured with Wenner electrode array; KAPPA-component 
of induced polarization measurement sensitive to clay; Tg—gamma-ray log; DENSiTY-densitiy log; 
C a l — caliper log; 1—clay with intercalated coal; 2—clay with traces of coal; 3—coal with intercalated 
clay; 4—coal; 5—clayey sand; 6—sandy clay

Puc. 144. Интерпретация каротажных данных по скважные на уголь 
Ro-H—кривая сопротивления при длине зонда в 40 см; Ro- r—кривая сопротивления при 
длине зонда в 10 см; W40 — кривая сопротивлений, полученная установкой Уеннера; К а р 
р а  компонента вызванных потенциалов, чувствительная к глинистости; T g  кривая 
естественной гамма-активности; D e n s it y  кривая плотности; C a l  кривая каверномет- 
рии; 1 — углистые глины; 2 — глины со следами углей; 3 угли, местами глинистые; 
4 — угли; 5 — глинистые пески; 6 - песчаные глины;

tázs mérési anyagának számítógépes feldolgozási eredménye látható. Balról az 
első oszlopban a GR természetes gamma és az SSP természetes potenciálgörbe 
láthatók. A második oszlopban az RS 40 cm és az RL 160 cm szondahosszú 
ellenállásgörbe található. A harmadik oszlop a gamma-gamma mérésből számí
tott Rob sűrűség és F id sűrűség-porozitás görbét, valamint a neutron-neutron 
mérésből számított F in neutron-porozitás görbét tartalmazza.

A kőzetkomponensek meghatározása valószínűségi eloszlások, ún. ’cross- 
plot’-ok készítése és értelmezése után, az előzőleg felsorolt görbékre mintavételi 
pontonként felállított egyenletrendszernek a legkisebb négyzetek módszerével 
kapható megoldásával történik. A negyedik oszlop ennek az eredményét szem
lélteti, ahol Fi az effektív porozitás, Sand  a homok-, Silt a kőzetliszt-, Clay 
pedig az agyagtartalom térfogatszázalékokban. Az ötödik oszlopban a Fi kiter
melhető-, a F iad agyaghoz kötődő víz és a Solid szilárd kőzetváz mennyisége 
került szintén térfogatszázalékokban megjelenítésre. Az utolsó oszlopban az 
időegység alatt kitermelhető víz mennyiségével arányos Perm permeabilitás 
látható a Wyllie-féle formula alkalmazásának eredményeként.

2.3.3 IBM AT rendszerű személyi számítógépre alapozott karotázs adatgyűjtő 
rendszer kifejlesztése*

Az ELGI 1989-ben újgenerációs karotázs berendezést fejlesztett ki. A be
rendezés megoldja a fúrólyukban nagy számú geofizikai — elsősorban az alkal
mazott detektorok száma által korlátozott paraméter — egyidejű mérését, fel
színre juttatását, a méréssel egyidejű feldolgozását, megjelenítését és tárolását. 
A rendszer kieépítésétől és az alkalmazott szondaparktól függően mind szilárd
ásvány-, mind CH-kutatásra alkalmas. A kismélységű karotálásra szolgáló 
berendezés típusjele K-500C a CH-kutatást szolgáló berendezésé K-5000C. Az 
ELGI korábbi fejlesztésű szondái a rendszerben alkalmazhatóak. A rendszer fő 
elemei (146. ábra):
* Baráth I., Cséri D., Haász L., Kőrös Zs., Korodi G., Lipcsei F., Szentpály M.
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A) Terepálló kivitelű IBM AT kompatibilis számítógép ELGI fejlesztésű 
speciális bővítő kártyákkal. Ez vezérli a rendszert, végzi a megfelelő algoritmu
sok birtokában a méréssel egyidejű feldolgozást. Ez a különböző detektorok egy 
mélységpontra hozását, az egyes detektorok jeleinek megfelelő szűrését, sűrűség 
és porozitás számítását, a mért adatok különböző korrekcióját lyukbőséggel, 
iszapellenállással, iszapsűrűséggel stb. jelenti. A méréssel egyidejű előfeldolgo- 
zással gondoskodik az adatok tárolásáról egy adatbázisban. Az operátor egy 
monokrom monitoron megjelenő menürendszer segítségével irányítja a klavia
túrán keresztül a rendszert (mérésválasztás, hitelesítés, mélységállítás, mérésha
tárállítás, szonda nyitás-zárás stb.). A szelvény megjelenik egy színes (EGA) 
monitoron, mátrix printeren illetve, ha szükséges 12-csatornás filmes regisztrá
lón is. Az adatok tárolhatók hajlékony lemezen (3Vi\ 5Vir/), merev lemezen (20 
vagy 60 Mb) és streamer-en is (100 Mb). A kommunikácós kártya biztosítja a 
szondákkal történő adatforgalmat. A rendszer a felhasználói igényeknek megfe
lelően bővíthető, illetve egyszerűsíthető. A rendszert az ELGI által kifejlesztett 
operációs rendszer működteti, amely illeszkedik a DOS-hoz.

B) Felszíni illesztő egység, amelyet mikroprocesszor vezérel. Feladatai: 
megteremteni az operátori menürendszerből irányított kapcsoló mátrixszal a 
számítógép és a szondák közti kapcsolatot, ellátni a lyukeszközöket tápáram
mal és megoldani a fizikai jelátvitelt. Lehetőséget biztosít „idegen” rendszerek 
egyszerű illesztésére is 8 analóg bemeneten keresztül. Az illesztő egységet a 
számítógép vezérli egyik soros adatátviteli (RS232-es) vonalán.

C) A mélységmérő rendszer. Ez a következő csörlőirányítással kapcsolatos 
feladatokat végzi el: szelvényezési mélység- és vontatási sebességmérés, korrek
ció mágneses markerrel, kábelfeszesség-mérés stb. Az egység az IBM AT-val 
annak második soros adatáviteli (RS232-es) vonalán keresztül bonyolítja az 
adatforgalmat.

D) Fúrólyukbeli adatgyűjtő és adatátviteli egység, amely Dewar hővédelmi 
rendszerbe épített, CMOS technológiájú mikroprocesszoros rendszer. A Dewar 
rendszeren kívül helyezkedik el a tápegység, mely az adatgyűjtő elektronikát 
illetve a szondavonat rendszert látja el a szükséges tápfeszültségekkel. Az adat
gyűjtő a szondavonattagokhoz 13-pólusú csatlakozókkal felépített buszrendsze
ren keresztül csatlakozik, kétirányú adatforgalmat téve lehetővé a szondavonat- 
tagok és az adatgyűjtő között. Az adatgyűjtő a szondavonattagokból érkező 
analóg és impulzus jellegű jelek feldolgozására (digitalizálására, ezek alapján
146. ábra. A személyi számítógéppel vezérelt karotázs állomás blokkvázlata
A terepálló számítógép; B felszíni illesztőegység; C mélységmérő-csörlővezérlő egység; 
D fúrólyukbeli adatgyűjtő és adatátviteli egység

Fig. 146. Block scheme of personal computer controlled well-logging station
A ruggedized computer; B—surface interface; C--depth recording and winch control unit; 
D downhole data acquisition and data transfer unit

Puc. 146. Блок-схема каротажной станции, управляемой персональным 
компъютером

А компъютср в полевом исполнении; В узел назсмного согласования; С узсл 
измсрсния глубин и угіравлсния лебедкой; D скважинный узел по сбору и псрсдачс данных
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parancsok visszaküldésére a vonattagokba, illetve az adatok digitális formában 
felszínre történő továbbítására) alkalmas. A rendszer a felszínnel a kapcsolatot 
egy éren fél duplex üzemmódban tartja. Szükség esetén a szondavonattagok 
egyedenként adatgyűjtő nélkül is üzemeltethetők. A 147. ábrán egy szilárdás- 
vány-kutatásra kifejlesztett gamma-gamma, fúrólyukátmérő (cal), természetes 
gamma, neutron-neutron szondával (átmérő 43 mm) készült szelvény látható.
A rendszer főbb paraméterei:
Nyomástűrés: 80 MPa 
Hőtűrés: 150 °C
Adatátviteli sebesség: 40 kBaud 5000 m-es kábelen (80 kBaud fejlesztés alatt). 
CH-kutatásra kifejlesztett szondavonattagok: 

természetes §amma szonda 
gamma-gamma és lyukbőség (cal) szonda 
neutron-neutron szonda (falhoz szorított) 
laterolog szonda
mikrolaterolog szonda (motoros mozgatású papuccsal)

Néhány lehetséges szondavonat:
gamma-gamma-cal/neutron-neutron/ természetes gamma 
mikrolaterolog/laterolog/ természetes gamma/ SP 

Fejlesztés alatt vannak a következő szondák: 
spektrális gamma-gamma 
spektrális természetes gamma 
sokelemes akusztikus
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147. ábra. A K-500C karotázs állomással és a KGGCGNN-6-80-43MP szon
dával készített szelvény
a) az adatok cps-ben regisztrálva

1 rövid neutron csatorna; 2 hosszú neutron csatorna; 3 rövid gamma csatorna; 4 hosszú 
gamma csatorna; 5 természetes gamma csatorna; 6 lyukbőség csatorna

b) méréssel egyidejűleg feldolgozott adatok
1 porozitás szelvény (%); 2 — sűrűség szelvény (g/cm3); 3 természetes gamma szelvény 
(mikroRtg/óra); 4 lyukböség szelvény (mm)

Fig. 147. Log recorded with K-500C well-logging station and 
KGGCGNN-6-80-43MP sonde
a) data recorded in cps

1 short neutron channel; 2^ long neturon channel; 3—short gamma chennel; 4—long gamma channel; 
5—gamma-ray channel; 6—caliper channel

b) data processed in real-time
1—porosity log (%); 2—density log (g/cm3); 3—gamma-ray log (microRtg/hour); 4—caliper 
log (mm)

Puc. 147. Разрез, составленный с помощью каротажной станции К-500С 
и зонда KGGCGNN-6-80-43MP
a) регистрация в циклах в секунду

1 короткий канал нейтронов; 2 длинный канал нейтронов; 3 короткий канал гамма- 
излучения; 4 длинный канал гамма-излучения; 5 канал естественного гамма-излучения; 
6 канал кавернометрии

b) данные, обработанные одновременно с измерениями
1 кривая пористости (%); 2 кривая плотности (г/см3); 3 кривая естественной гамма- 
активности (мкр/ч); 4 кривая кавернометрии (мм)



Termelő kútban a nyomásgradiens — a produktív szint kivételével — a 
Bernoulli-törvény alapján értelmezhető. A kutat kitöltő közeg sűrűségének 
meghatározásával lehetőség van a fázisviszonyok megismerésére, tisztázva 
olyan fontos termelési problémákat, mint az olaj-víz határ helye, a gáz-víz 
viszony mélységbeli alakulása, stb. A produktív szintnél mért nyomásgradiens 
a fluidum sűrűségén kívül tükrözi azt a nyomásanomáliát is, amit a turbulens 
súrlódás, a rétegfolyadék irányváltoztatása és hidraulikus ütközése idéz elő, 
összefüggésben a kútszerkezeti adottságokkal (átmérő, réseltség, stb.) és a kút- 
körüli zóna szivárgási sajátosságaival. A produktív szintnél kialakult nyomás
anomália kicsi. A lehetséges maximális érték is legfeljebb néhány tized bar. 
A nyomásanomália tanulmányozására ideális vizsgáló módszer a nyomásgradi- 
ens-mérés, amit nemcsak a nagy felbontóképességi követelmény indokol 
(< 50 Pa), hanem az is, hogy a vonatkozó összefüggésekben a nyomásgradiens 
(dp/dz) alapvető paraméter.

A nyomásgradiens-mérés nélkülözhetelen kiegészítője a hőmérsékletmérés. 
Ez egyrészt a hőmérséklet-korrekcióhoz szükséges, másrészt a kútműködésről 
nyújt további információt. A kombinált nyomásgradiens-hőmérsékletmérő 
szonda kifejlesztésével bővült a termelésgeofizikai eszközpark, kitűnő lehetősé
get biztosítva a kutat kitöltő fluidum (víz, gáz, olaj) arányának elhelyezkedésé
nek tisztázásához és a kút-réteg rendszer működésének jobb megismeréséhez.

A kombinált nyomásgradiens-hőmérsékletmérő szonda működési elve a
148. ábrán látható blokkvázlat alapján követhető. A nyomásgradiens-mérő 
szenzor (1) a piezoellenállás elvén működő, Wheatstone hídban elhelyezett 
érzékelő. A híd nullhelyzete kiegyenlített és hőmérsékletre kompenzált. A híd 
kimenőfeszültségét, amely a differenciális nyomással arányos, nagystabilitású 
erősítő erősíti fel (3). Az erősítő kimenő feszültsége egy feszültség-frekvencia 
konverterre kerül (4), így a kimenő frekvencia a nyomásgradienssel arányos.

A hőmérsékletszenzor (2) egy speciális integrált áramkör, nyomásálló tok
ban elhelyezve, melynek időállandója 1,5 s folyadékban. A hőmérsékletszenzor 
jelét (amely egyenfeszültség) szintén feszültség/frekvencia konverter dolgozza fel
(4) . Mind a hőmérséklet, mind a nyomáscsatorna jele logikai áramkörbe kerül
(5) , amely a két csatorna impulzusainak egymásra hatását (koincidenciáját) 
teljesen kiküszöböli.

A nyomás- és hőmérséklet-információ a vonalerősítőn keresztül (6) pozitív 
és negatív impulzusok formájában jut a felszínre a kábeléren (8), amely egyben 
a szonda táplálásához szükséges áramot is eljuttatja a szondaelektronika részé
re. A maximális stabilitás érdekében mind a nyomás-, mind a hőmérsékletcsa
torna magas stabilitású tápegységről (7) üzemel, amely a felszínről érkező 
egyenáramból transzverter, egyenirányítók és stabilizátorok segítségével állítja 
elő a különböző működtető feszültségeket. *

2.3.4 Kombinált nyomásgradiens-hőmérsékletmérő szonda kifejlesztése*

* Korodi G., Lakatos S., M.
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148. ábra. A kombinált nyomásgradiens- és hőmérsékletmérő szonda felépítésé
nek blokkvázlata

1 — nyomásdetektor; 2 — hőmérséklet érzékelő; 3 — erősítő; 4 — feszültség-frekvencia átalakító; 
5 — logikai áramkör; 6 — vonalerősítő; 7 — tápegység; 8 karotázskábel

Fig. 148. Block scheme of combined pressure gradient and temperature measur
ing sonde

1—pressure detector; 2— temperature sensor; 3—amplifier; 4—voltage-to-frequency converter; 
5—logic circuit; 6—line repeater; 7—power supply; 8—logging cable

Puc. 148. Блок-схема зонда по измерению температур и градиентов давле- 
ний

1 — датчик давления; 2 — датчик температур; 3 — усилитель; 4 — преобразователь напряже- 
ния в частоту; 5 — логическая цепь; 6 линейный усилитель; 7 — блок питания; 
8 — каротажный кабель

А 149. ábrán látható, hogy а szonda а nyomáskülönbséget egymástól 
1000 m-re lévő szintek között méri a vizsgált kútban. Ez a mérési eljárás a 
sűrűség meghatározásánál csökkenti az esetleg meglévő nagyméretű buborékok 
zavaró hatását, továbbá az így meghatározott nyomáskülönbség számértéke 
megegyezik a vizsgált kútszakaszt kitöltő fluidium átlagfajsúlyával.

hőállóság 150°C 
nyomásállás 65 MPa 
szondaátmérő 43 mm

Kábelrendszer: egyeres, hurokellenállás max. 200Q, kapacitás max. 0,5 pF
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149. ábra. A kombinált nyomásgradiens-hőmérséklet- 
mérő szonda mechanikus felépítése

1 — szondafej; 2 — szondaház; 3 — szondaelektronika; 4 - védőko
sár; 5 — hőérzékélő; 6 — differenciál nyomás érzékelő

Fig. 149. Mechanical structure of combined pressure 
gradient and temperature measuring sonde 

1—cable head; 2—sonde body; 3—sonde electronic circuit; 4—pro
tecting cage; 5—temperature sensor; 6—differential pressure sensor

Puc. 149. Механическое устройство комбинирован
н о е  зонда по измерению температур 
и градиентов давлений

1 головка зонда; 2 — кожух зонда; 3 — электрические цепи 
зонда; 4 — защитная корзинка; 5 — датчик температур; 
6 — дифференциальный датчик давлений
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