
FÖLDTANI ADATTÁROLÁS 

О Т Т 1 Д К P É T E R * 

(3 ábrával) 

Összefoglalás: л cikk a jelenlegi földtani adattárolási rendszer nehézkes voltára 
támaszkodva, az adattárolási rendszer korszerűsítését javasolja. A kérdést különösen 
indokolttá és sürgőssé teszi, hogy a kutatás megnövekedett volta miatt az Állami Földtani 
Intézet adattárába évente 3,5 millió új adat kerül. Ezeknek az adatoknak a gyakorlat 
számára való felhasználása csak úgy valósulhat meg, ha könnyen hozzáférhetően vannak 
tárolva. A korszerű adattárolás első lépéseként az adatok lyukkártyán való tárolását java
solja. Ehhez szükséges a tárolandó adatok fajtáinak és mennyiségének mérlegelése, a cikk 
röviden összefoglalja ezeket és javasolja az adatok két csoportra való osztását. A tárolást 
ennek megfelelően szintén két csoportban javasolja, mégpedig az általános érvényűeket 
egy központi adattárban, az ún. bázis- v a g y alapkártyán, míg a részletes vizsgálatok ered
ményeit az ún. részletkártyákon. 

A földtani adatok értékét a tényszerű pontosságon kívül azok felhasználhatósága, 
sőt többször újrafelhasználhatósága adja. Az adatok felhasználhatósága nagymértékben 
függ attól, hogy azok milyen könnyen és gyorsan hozzáférhetők. Ezt pedig az adatok 
tárolási módja, rendszere dönti el. 

Az országban folyó kutatásokból évente megközelítőleg 3,5 millió adat kerül a 
Földtani Intézet adattárába. Ez egyre sürgetőbben veti fel az adattárolás korszerűsítését. 

Az adatok jobb hozzáférhetőségére és felhasználhatóságára technikailag három 
kidolgozott út állhat rendelkezésre: a lyukkártya, a lyukszalag és a mágneses módszer. 
A három közül a földtani adatok tárolására eddig a lyukkártya tűnik legalkalmasabbnak 
és ezért ez terjedt el. Előnye, hogy könnyen kezelhető, készíthető, cserélhető, kiegé
szíthető és továbbfejleszthető. 

Mind a három mód az adatok bizonyos rendszer szerinti jelölését igényli. Tekin
tettel a tárolható adatok igen nagy mennyiségére és arra, hogy egyik jelölési rendszerből 
nem lehet közvetlenül egy másik rendszerbe átmenni —azaz egy jelölési vagy kódrendszer
változtatás vagy az adatok elvesztését, vagy a teljes adattömeg átdolgozását jelenti—, 
az alkalmazott jelölési rendszemek igen átgondoltnak kell lenni. 

A túl részletes adatok tárolása a tárolókapacitás aránytalan és gazdaságtalan 
megnövelését, túlméretezését vonja maga után. A ritkán meghatározandó vagy megha
tározott adatok vagy adatfajták helye a tárolórendszerben üresen marad. Viszont indo
kolt az igény, hogy minden meghatározott adat könnyen hozzáférhetően legyen raktároz
va, hogy egy esetleges feldolgozást minden szempont szerinti gépi úton lehessen elvé
gezni. A túl nagyvonalú, a csak átfogó adatok tárolása esetén a később esetleg gyakran 
felhasználásra kerülők is kimaradnak. így a teljes meghatározott adattömeg gépi fel
dolgozásra közvetlenül nem alkalmas. 

A két látszólag ellentétes szempontot ki lehet elégíteni, ha az összes lehetséges 
vizsgálati eredmények számát számításba vesszük, de a tárolásnál felosztjuk tájékoztató 
jellegű és részletes adatokra. A tájékoztató jellegűek minden esetben egy központi adat-

* Előadva a Mag\ rarhoni Földtani Társulat Gazdaságfóldtani Szakosztályának 1967. V. -g-i 
előadóülésén. 
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tárba kerülnek, a részletes adatokat tároló kártyák pedig esetleg maradhatnak a fel
használónál. 

így első feladatként a tárolásra érdemes adatfajtákat és adatok mennyiségét 
kell eldönteni és meghatározni. 

Az adatokkal jellemezni kívánt földtani képződményeket első közelítésben ebből a 
szempontból durván két nagy csoportra oszthatjuk. Ezek a iparilag hasznosítható és az 
iparilag nem hasznosítható képződmények. 

Az iparilag hasznosítható anyagokról a földtani, kőzettani, rétegtani (őslénytani) 
jellemzőkön kívül a felhasználás szempontjából fontos kémiai, ásványtani összetételre, 
a technológiai tulajdonságokra, a készletmennyiségre és minőségre vonatkozó már el
végzett költséges vizsgálatok eredményei is tárolandók. A nagyon ritkán végzett vizs
gálatokra a tárolás során pedig legalább utalni kell. 

Ezeknek az adatoknak a mennyisége és jellege nyersanyagfajtánként bizonyos 
mértékben változik. Ezért a tárolandó adatokat célszerűbb nyersanyagfajtánként 
számbavenni. A nyersanyagként számba nem jövő képződményekről csak a földtanilag 
meghatározott jellemző adatokat kell tárolni. 

Bázislap 

Bizonyos, az előfordulás helyére és földtani vonatkozásokra utaló adatok azonban 
minden mintánál tárolandók. Lyukkártyás rendszernél ezeket az adatokat ún. alap- vagy 
bázislapon tárolnánk. Ezen kell utalni az elvégzett vizsgálatokra is (i. ábra). 

Minden adatnál tudni kell az adat származási helyét, ezért az országot célszerű 
részekre osztani, amely részek mind egy-egy külön jelet kapnának. Minekutána nem 
valószínű, hogy 99 tájegységnél többre szükség lenne, ez a jel 2 tagból áll (pl. 1. Bakony-
hegység, 2 Vértes-hegység . . . 22. Kisalföld stb.). 

A tájegységeken belül az előfordulási helyet, a kutatólétesítmény helyét nem 
kellene külön jelölni, mert a fúrási adatoknál a fúrás jele és száma úgyis rögzítendő, ami 
az előfordulás helyéről is tájékoztat. Egyik lehetséges és célszerű megoldás, amit a néme
tek is csinálnak az, hogy a térképlap számát, jelét tároljuk, amire a fúrás esik. A fúrás 
jelének és számának részére kb. 5 tagú jelölést kell tervezni, mivel azok rendesen betű-
és számkombinációkból állnak. 3 tagú számmal célszerű lenne az adatszerzés, fúrás idejét 
év pontossággal memorizálni. 

Gondolni lehetne arra, hogy a fúrás földrajzi koordinátáit és magasságát is tá
roljuk, hogy egy fúrás többszöri felhasználása esetén ilyen szempontból is azonos kiinduló 
adatokkal bírjon. 

Nehézséget jelent, hogy a különböző intézmények, trösztök különböző rendsze
rekben adják meg a koordinátákat. A megadott koordinátákhoz tartozó rendszer jelö
lése pedig nehézkes. Ez a kérdés még tovább vizsgálandó. 

A fúrás szájának magasságát egyértelműen meg lehet adni minden esetben. Ezt 
4 számjeggyel lehet jellemezni. 

Hasonlóan a fúrás talpmélységét 5 tagú szám adhatja meg. 
Minden leírt réteg mélységközét is célszerű megadni. Ez 0,1 m pontossággal max. 

5 tagú számjegyet igényel. A hellyel való takarékoskodás miatt meg lehet állapodni 
abban, hogy esetleg csak a réteg fekvő szint kótáit és a vastagságot tároljuk. 

A réteg vastagsága a fenti pontossággal 3 tagú számjeggyel adható meg. 
Ezután a képződmények földtani jellemzése következik sorra. Számszerű ada

tokkal ez majdnem a legkomplikáltabb jelölési, ill. adattárolási feladat. 
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r. АБГА. Bázislap-terv (I., II . változatban) 
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Földtani korbeosztást emelet pontossággal a M Á F I Geokémiai Osztálya által 
kidolgozott rendszer szerint 5 számjeggyel lehet megadni. Ennél pontosabb beosztásra 
véleményünk szerint nincs szükség. 

A kőzettani karakter, jelleg leírását ugyancsak a fenti elv alapján lehet egysége
síteni. Itt az osztályozás szükséges finomsága, részletessége még sok vitát eredményez
het. Többé-kevésbé egyetértve a M Á F I (В о h n Péter) által javasolt anyaggal a nagy 
kőzetkategóriákat — üledékes, magmás, átalakult — 1 tagú számmal, a finomabb meg
nevezést, pl. pszamitostól a pelites felé haladva 3 tagú számmal jelölhetjük, mert 99 
fajta kőzetnél 1-1 nagy kategórián belül nincs több. 

A z egyes minták, rétegek őslénytani adatait csak igen nagyvonalúan, tájékoztató 
jelleggel tárolnánk, legalábbis az alaplapon. Teljes faunalisták tárolásához az egész 
állat- és növényrendszer fajokig menő kódolására lenne szükség, ami rengeteg üresen 
maradó tárolóhely kárbaveszését, az egész apparátus felesleges felduzzasztását igényelné. 
Részletlapon esetleg ezt is érdemes tárolni megfelelő kódrendszerben. így első lépésben 
elég csak annak regisztrálása, hogy a mintából történt-e makrofauna-meghatározás 
vagy nem vagy, hogy mikrofaunára vonatkozóan vizsgálták-e az anyagot vagy sem. 

így az őslénytanra vonatkozó információk 2 tagú számmal megadhatók. (Pl. 
egy oszlopon o, ha makrofauna nincs, 1, ha makrofauna van, de nincs leírva, 2, ha makro-
fauna-leírás is van. Másik oszlopban mellette ugyanígy a mikrofaunára vonatkozó 
adatok.) Kódolási kérdés, hogy pl. o, 1, 2-t a makro-, 3, 4, 5-t pedig a mikrofaunára 
foglaljuk le és így ezekre az adatokra egy oszlop is elég. 

A hidrológiai adatok közül a víz nyugalmi szintjét 4 tagú számmal lehet megadni, 
vagy a felszíntől számítva, vagy abszolút értékben. Egyéb hidrológiai vizsgálatokat eset
leg egy részletlapon lehet tárolni. Ilyenek a vízadó rétegek mélysége 4, fajlagos hozam 3, 
vízhőmérséklet 2, talphő 3, geotermikus gradiens 2, elemzési adat 82, a kút műszaki adatai 
közül az 0 cm 3, csőhossz 4, szűrőhossz 3, mintaszám 2, cementezés-ig 4 tagú szám
mal adható meg. Tárolandónak tartjuk a fúrás módjának jelölését 1 tagú számmal (pl. 
о magfúrás, 1 teljes szelvény). 

Minden fúrás bázislapján 1—2 oszlopban jelölni kell a harántolt hasznosítható 
anyagokat (pl. 1 olaj, 2 szén . . . 1 1 üveghomok). 

Részletlap 

Mint már említettük, ha a. rétegnek ipari értéke van, vagy egyéb szempontból 
részletesebb vizsgálatokat végeztek az anyagon, úgy az eddigieken túl — amely adatok 
minden képződményre vonatkozóan tárolandók — a vizsgálati adatok is megőrzendők, 
vagy utalni kell arra, hogy milyen vizsgálatok történtek. Egyes vizsgálatok ui. nem nume
rikus adatokat eredményeznek, tehát ezek számszerű tárolása egyébként is nehézkes. 
A vizsgálatok nagy részét viszonylag kevés mintán végzik el, tehát ezek számára állandó 
hely lekötése, pl. lyukkártyán sok oszlop üresen maradását eredményezné. Ilyenkor
véleményünk szerint- a vizsgálat számára elég 1 — 1 oszlopot fenntartani, amiben csak a 
vizsgálat megtörténtét vag)* meg nem történtét regisztrálnánk. 

Az adatszolgáltatást, feldolgozást eddig a kőszénre és a bauxitra dolgozták ki 
legrendszeresebben, így itt is ezeket vesszük elsőnek. 

A kőszénnél a minden mintán elvégzett, ún. sorozatvizsgálatok mélységközönként 
a következő komponensekre terjednek ki (2. ábra). 

Égésmeleg 4 tagú, fűtőérték 4 tagú, hamu% 3 tagú, illó% (illó összes) 3 tagú, 
illó éghető 3 tagú, fajsúly 3 tagú, nedvesség 3 tagú szám. Ezeken kívül meg szokták 
még határozni a következő komponenseket: fix karbon 4 tag, C O , (karb) 2 tag, С (org.) 
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3 tag, H 2 tag, N 2 tag, О (org.) 3 tag, S (összes) 2 tag, S (égh.) 2 tag, S (bomba) 2 tag. 
Еггк az adatok a részletes lapra kerülnek. Az alaplapon a van — nincs utalás jelzi, hogy 
érdemes-e a részletadatokat keresni. 

2. ábra. Köszénrészletiap-terv 

A hamu összetételének vizsgálatánál kémiai úton a következő összetevőket 
határozzák meg %-osan: 

S i 0 2 3 tag, A 1 2 0 3 3 tag, F e , 0 3 3 tag, CaO 3 tag, MgO, S 0 3 3 tag és egyéb 2 tag. 
Ezek az adatok a részletlapokon tárolhatók, míg az alapra a már jelzett módon csupán 
a megtörtént vagy nem történt meg jelölés kerül. Így csak т oszlopot foglal el a vizsgálat. 

A szén technológiai vizsgálatánál elvégzik a kis hőfokú lepárlást, amelynek érté
keit %-osan adják meg. Itt a következő komponenseket jelölhetjük a részletkártyán: 
n 2 tag, kátrány 2 tag, félkoksz 2 tag, bomlás víz 2 tag, gáz + veszt. 3 tag. A bázis
kártyán itt is elég a megtörtént vagy nem történt jelölés. 

A hamu olvadását vagy a B u n t e - B a u m -vizsgálattal határozzák meg, ez 
megadja a ragadáspontot C° 4 tag, folyáspontot C° 4 tag, súly veszteség %-ot 3 tag, vagy 
olvasztómikroszkóppal végzik a vizsgálatot. Ezzel a módszerrel oxidáló, ill. redukáló 
atmoszférában a következő hőmérsékletértékeket adják. Zsugorodás kezdete 4 , ill. 3 tag, 
lágyulás 4 — 4 tag, olvadáspont 4 — 4 tag, folyáspont 4 — 4 tag, jelleg (rövid—hosszú). 

Jellemző vizsgálati érték címmel a következő értékek kerülnek meghatározásra 
és tárolandók a részletlapokon: 

illó összes (nedvesség) % 3 n° 3% 
С , , ,, ,, 3 kódszám 4 tagú szám 
H „ ,, ,, 2 
S é g h . „ „ 2 
égésmeleg ,, 4 kai. 
T„ ,, 2% 
n 5 3 
kódszám 4 

A szénkőzettani vizsgálatokra vonatkozóan sem javasoljuk a részletadatok táro
lását, csupán azt, hogy ilyen vizsgálat történt-e vagy sem, ami egy oszlopot igényel. 
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A szénkészletek számításához, nyilvántartásához a következő adatok megőrzésére 
van szükség: a telep száma i tag, a telep vastagsága 3 tag, átlagfűtőérték 4 tag, hamu 
3 tag, nedvesség 3 tag, térfogatsúly 4 tag, a készletszámítási tömb száma 3 tag. A tömb 
kategóriája 1 tag, a báziskártyán csak 1 taggal jelölendő, hogy készletszámítás történt-e 
vagy sem. 

A bauxitoknál mindenesetre tárolandók az ún. 5 komponenses sorozatelemzés 
adatai (3. ábra, a —e). Ez a következő adatokat szolgáltatja: A 1 2 0 3 4 tag, S i 0 2 4 tag, 
F e 2 0 3 4 tag, T i 0 3 3 tag, izz. veszt. 3 tag. Meggondolandó, nem érdemes-e a modult külön 
kezelni. Ha igen, az 2 oszlopot vesz igénybe. A báziskártyán csak annyi jelölendő, hogy 
elemzés készült e vagy sem. 
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d 

3. ábra. Bauxitrészletlap-terv (a — e.) 
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A fenti sorozatelemzésen kívül a bauxitoknál még igen sokféle vizsgálatot, elem
zést végeznek. A bauxit járulékos elemei közül (nedves elemzés) a következőket szok
ták meghatározni: CaO 3 tag, MgO 3 tag, P 2 0 5 3 tag, C 0 2 3 tag, С 3 tag, S 0 3 3 tag, S 3 tag, 
F 3 tag, Cl 4 tag, K , 0 — N a , 0 3 tag, V 2 0 5 3 tag, C r 2 0 3 3 tag, M n 0 2 4 tag, Ga 4 tag, 
Be 4 tag, Zr 4 tag. 

A báziskártyán a járulékosaknak meghatározásánál csak a megtörténtet vagy a 
meg nem történtet jelöljük. 

A z egyéb nyomelemvizsgálatokra vonatkozóan elégséges csupán a van vagy nincs 
jelölése, mely 1 tagú számmal jelölhető. Ha részletkártyán ezeket az adatokat is tárolni 
akarjuk, akkor az adatok kb. 10 elemet véve 4 tagú elemzési eredménnyel 40 oszlopot 
foglalnak el. 

A z ásványi elemzések röntgenvizsgálatánál szükséges a kvalitatív - kvantitatív 
megkülönböztetés, ezen túl csupán a történt vagy nem történt megjelölést javasoljuk, 
mely így lyukkártya esetén max. két oszlopot igényel. A részletadatok itt külön kódolást 
igényelnek, mert nem numerikusan jelentkeznek 99 ásvány számmal való megjelölése 
esetén az 2 tag. 

A termikus vizsgálatok közül külön jelölnék a D T A vizsgálat megtörténtét vagy 
meg nem történtét, és külön a derivatográffal végzett vagy nem végzett vizsgálatot. 
Itt a részletadatokat külön kell kódolni, mert a vizsgálati eredmények nem tisztán nume-
rikusak. 

A bauxit technológiai vizsgálatai közül, mivel azokat most értékelik át, az eddig 
végzett vizsgálatok egy része valószínűleg a jövőben elmarad, viszont esetleg újabb 
vizsgálatokat írnak elő itt csak a feltárási vizsgálat megtörténtének vagy meg nem törté
nésének tárolását javasoljuk. Ezenkívül a vörösiszap-összetétel vizsgálata marad meg 
mindenképpen a jelenleg is végzett vizsgálatok közül, amely 5 komponensre terjed ki. 
Ha az 5 komponenst számszerűen akarjuk tárolni, úgy 20 oszlopot kell erre a célra fenn
tartani. 

A z ülepítési időre vonatkozólag ismét csak igen- nemmel a vizsgálat megtörténtét 
jeleznénk. A részletes adat tárolása 3 oszlopot foglal el. 

A bauxit-készletszámításhoz lényegében ugyanazok az adatok szükségesek, 
amit a kőszeneknél már említettünk, azzal a különbséggel, hogy itt négy minőségi kate
gória szerint külön számoljuk a készleteket. Tehát egy oszlopban egytagú számmal a 
minőségi kategóriát kellene jelölni. A tényleges modulus 4 tag, a vastagság 3 tag, térfogat
súly 4 tag, tömb területe 5 tag, tömb száma 3 tag, ezenkívül megkülönböztetendő a 
megkutatottság foka, avagy kategóriája. Ezt is egy taggal lehet megadni. Ha továbbra is 
nyilvántartjuk a kénes bauxitokat, úgy jelölendő a bauxit kénes vagy nem kénes volta. 

A z ércekre vonatkozó adatok változatosabbak, mint az eddigiek, mert előfordu
lásról előfordulásra változnak a meghatározott alkotók. Ezért ezeket csak áttekintően 
adjuk meg, hogy irányértékeink legyenek. A bázisalapon egy oszlopban itt is a vizsgálat 
megtörténtét kell jelölni. 

A börzsönyi ércesedéseknél a Pb, Zn, Cu, Au, Ag, Fe, Bi, Cd, S komponenseket 
határozzák meg, úgy, hogy mindegyikre 4 tagú szám jellemző. 

A recski érceknél a Pb, Cu, Zn, Fe, Au, Ag, Se, Sb, Sn összetevőkre terjed ki a 
vizsgálat, szintén 4 számjegynyi pontossággal. 

Rudabányán a meghatározás a következő összetevőkre történik: Fe, Mn, Sí, Cu, 
Ba, CaO, MgO, Cd, Pb, Zn ugyancsak 4 tagú számmal. 

A fentiekben csupán első megközelítésben igyekeztünk a földtani kutatófúrásokkal 
megszerzett adatok számát a tárolás szempontjából meghatározni. 

A z összeállítás ebben a formában nem is törekedhet teljességre. Cél ja az első felmé
résen túl az, hogy alapot adjon a témában érdekelt különböző szakterületen dolgozó 
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szakemberek hozzászólásainak. A kérdés elég átfogó, sürgős és fontos ahhoz, hogy több 
ember bevonásával oldjuk meg. Ezekkel a hozzászólásokkal, kritikákkal kiegészítve 
éri el az anyag azt a teljességet, hogy a gépi számolásban járatos szakemberek segítségével 
a következő lépést meg lehessen tenni. A következő lépés az adatok csoportosítása abból 
a szempontból, hogy azok a lyukkártyákon a leggazdaságosabban tárolhatók legyenek. 
Ez más szóval annyit jelent, hogy az adatokat úgy kell csoportosítani, hogy a kártyán 
a legkevesebb helyet, oszlopot foglalják el. Pl. a helytakarékoskodás egyik lehetősége a 
felüllyukasztás. Hogy erre hogyan és miként van lehetőség, annak eldöntéséhez szakem
berre van szükség. 

A továbbiakban a másik nagy feladat az egységes kódrendszer kialakítása. Az 
NDK-ban ezt a kaolin- és agyagelőfordulásokra már ki is dolgozták és évek óta használ
ják is. 

Az utolsó, de nem legkönnyebb lépés lesz ezen a vonalon a geológusokat arra 
rábírni, hogy már a terepi munkánál vegyék figyelembe azt, hogy az adatok kódol
va lesznek, sőt a lehetőség szerint már a képződmények leírásánál alkalmazzák a 
kódokat. 

Könnyebb áttekinthetőség miatt az alábbiakban felsorolásszerűen összefoglaljuk 
a szövegben adattárolás szempontjából figyelembe vett adatfajtákat, ill. vizsgálatokat. 
A felsorolásban az adatfajták sorrendje esetleges, tehát nem azonos a lyukkártyán 
belyukasztandó sorrenddel. 
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Storage of geological data 

P. О Т Т 1 Д К 

In Hungary geological research has been regularly carried on for 100 years. In 
recent years the scope of investigation broadened more and more. All information is 
deposited at the Geological Documentation Centre of Hungary, the Hungarian Geological 
Institute, Budapest. The depository has been enriched by about 3.5 million new data 
every year. By the present system of documentation the selection of all information con
cerning a given region seems to be time-absorbing, cumbersome and uncertain. This 
fact as well as the necessity of facilitating the introduction of up-to-date, rapid, mecha
nical data-processing requires the modernization of the systems of storage of geolo
gical data. 

There are three advanced methods at our disposal i.e. punched cards, punched 
tapes, and magnetic recording. To begin with punched cards seem to be the most suitable 
for geological documentation and have found widest application so far. The reason for 
this lies in the simplicity of its preparation, handling, completion, improvement and 
exchange. 

All up-to-date means of recording scientific information require coding of data 
according to a certain system. The system of coding needs careful examination. Storing 
of too detailed data would necessitate a disproportionate and uneconomical increase of 
storing capacity. On the other hand, it is reasonable that all precise information should 
be recorded and stored accessibly, to permit mechanical processing for any possible 
interpretation. 

In case of recording too open-handedly merely approximate information, possible 
details which may later prove to be of value, may be omitted. 

The difficulties can be surmounted, if the number of all possible data is taken into 
account but, when recorded, divided into informative, on the one hand, and detailed 
data, on the other. Informative data would in every case be entered into a central depo
sitory, while the cards containing detailed information would remain in the possession of 
the supplier or user of information. As a first step types and number of data have to be 
defined. 

From this point of view, geological occurrences may in first approximation be sub
divided into two large groups i.e. exploitable and non-exploitable ones. 

Within the exploitable group, beside geological, petrographical, stratigraphie 
characteristics, the results of expensive analyses as to chemical composition, mineralogy, 
technologic parameters, resources and commercial grade must be recorded. Non-routine 
analyses or tests should at least be referred to on the respective cards. 

Information to be recorded for each particular sample must be entered into the so-
called base-card on which all the performed analyses and tests are quoted. 

The source of information must be given in each particular case. To facilitate this, 
the country must be subdivided into regions and districts (2-member index). 

Within a district additional reference to source may be provided by symboles and 
number of drillings (5-menïber index). The time of information is given by year (3-member 
index). 

Occasionally, the geographic co-ordinates of the site of drilling may also be in
dicated. In this case, all data should be given in a uniform system of co-ordinates and 
earlier data converted into the same system (12-members). 

The absolute height of each well head must be recorded (4-member index). 
Bottom-hole depth should also be quoted (5-member index). 
Depth intervals of each particular bed described should be given with a precision 

of 0.1 m (5-member index). 
Thickness of strata may be given by a 3-member index. 
Recording of geological age up to stage division requires 5 columns. 
Lithologie and pétrographie characteristics can be recorded by a 3-member index 

coding them like the geological age. 
Paleontological data would not be recorded on base-cards; only the availability of 

analyses of macro- and microfauna would be referred to (1 column). 
Of hydrogeological information only the height of hydrostatic level has to be 

indicated (4-member index). 
Exploitable mineral bodies cut by drilling would be indicated by a two-member 

index. This code would permit their specification. 
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The above data occupy 73 columns of the base-card, and 7 columns are left blank 
as reserve. 

Detail cards would be devoted to particular types of minerals. Each analysed 
bauxite sample undergoes 12 different analyses including estimation of reserves, yielding 
a figure consisting of a total of 260 members. 

Complete Esting of a coal sample includes 7 different analyses characterizable, as 
shown by present-day practice, by 1 7 9 figures. 

Chemical analyses of ore samples fill in 40 columns on a punched card. 
Water-exploratory and -producing drill-holes can be described by a total of 1 1 3 

figures. 


