
К 40, die speziell verfolgt wurde, ergeben sich sowohl geologisch, als auch geophysikalisch intes- 
ressante Schlussforgerungen.

Die offenbar weit verbreitete Migration des Ra erlaubt lagerstättenkundlich und tekto
nisch interessante Rückschlüsse. In Ergänzung zu Abweichungen vom Gleichgewicht U /Ra  
ergeben sich auch Hinweise auf Abweichungen vom Gleichgewicht Ms Th2/ThC. Die K 40-Ver- 
alterung wird untersucht und zur absoluten Altersbestimmung nach einein K /K 40-Verfahren 
vorbereitet. Dabei wird ein Hinweis auf eine K-Isotopén-Migration untersucht.

Das für viele Gesteinsarten recht typische у -Spektrum ermöglicht vielfach auch die Er
kennung tiefvulkanischer Produkte vom Typ der Plateaubasalte sowie von Differentiations
vorgängen im plutonischen Bereich.

Zahlreiche weitere Anwendungen der y-Spektrometrie werden nur durch kurze Beispiele 
angedeutet.

tárolók effektiv porozitásának meg
határozására karottázs módszerekkel

A repedezett mészkő és dolomit tárolók effektiv porozitásának meghatározása világviszony
latban megoldatlannak tekinthetők.

Különféle próbálkozások ismeretesek, melyek kedvező helyi körülmények között, meg
határozott feltételek érvényesülése esetén sikeresek, de a probléma általános érvényű megoldá
sáról még nem lehet beszélni.

Új eljárást dolgozunk ki, amelynek lényege a laterolog elektromos ellenállásszelvényezés, 
a neutron-gamma-szelvényezés és egy új, úgynevezett ,, mikrohasad ékszelvénye zés” együttes 
alkalmazása.

A mikrohasadékszelvényezés kimutatja azokat a kőzetszakaszokat, amelyekben a kőzet- 
mátrix teljesen tömött (nem vezeti az elektromos áramot), és indikálja az ilyen szakaszokban 
elhelyezkedő hasadékokat, ha azok nem túlságosan sűrűn érik a kút falát.

A laterolog szelvényezés és neutron szelvényezés adatainak együttes feldolgozása lehető
séget nyújt a sűrűn repedezett kőzetszakaszoknak a szemcsés porozitású kőzetszakaszoktól való 
elkülönítésére.

A fentiek értelmében a komplex módszer alapján a tárolót szelektíve tagolni lehet külön
böző hézagstruktúrájú szakaszokra.

Végül a hézagstruktúra ismeretében és a laterolog szelvény alapján számítható az egyes 
szakaszok effektiv porozitása. Ehhez etalon fúrásban meg kell határozni a laterolog ellenállás- 
effektív porozitás függvény-kapcsolatokat fúrt magokon végzett laboratóriumi porozitásmeg- 
határozások és az etalon fúrásban felvett laterolog ellenállásszelvény összevetése útján.

Alkalmazási példákat közlünk a magyar olaj- és földgázipar 1 —2 kutató fúrásából.

Проблема определения эффективной пористости коллекторов, сложенных трещино
ватыми известняками и доломитами считается во всем мире открытым вопросом. Извест
ные некоторые попытки, которые при определенных местных условиях оказались успеш
ными, но об общем решении проблемы речь пока идти не может.

Разработан новый способ, в основу которого входит комплексное применение боко
вого каротажа, метода НГК и нового метода ,,измерения микротрещиноватости” . При 
помощи измерения микротрещиноватости выделяются участки разреза с полностью уплот
ненными (непроводящими) породами и в пределах этих участков выявляются трещины.

Комплексная интерпертация данных бокового каротажа и НГК дает возможность 
разделить участки с большим количеством трещин от участков с зерновой пористостью.

И так, при помощи этого комплексного метода коллектор расчленяется на участки 
с  различной пористостью.

Зная поровую структуру пород, слагающих разрез, по данным бокового каротажа 
можно определить эффективную пористость, характерную для отдельных участков. Для 
этой цели в эталонной скважине определяется функциональная зависимость сопротивле
ния от эффективной пористости, путем сопоставления результатов лабораторных опре

B A R L A I ZOLTÁN

47



делений пористости кернов с данными кривых бокового каротажа, полученных в эталон
ной скважине.

Практические примеры приводятся по данными некоторых скважин венгерской 
нефтяной и газовой промышленности.

Zur Lösung des Problems sind verschiedene Versuche bekannt, die unter günstigen lokalen 
Umständen erfolgreich waren, eine allgemeine Lösung existiert aber noch nicht.

Wir haben ein neues Verfahren ausgearbeitet, das aus der komplexen Anwendung der 
laterologen Widerstands Sondierung des Neutron-, Gamma- und des sog. „Mikrokluft” Kernen» 
besteht.

Das „Mikrokluft” Kernen weist Gesteinsabschnitte nach, wo die Gesteinsmatrix dicht 
gepackt ist (Nichtleiter) und indiziert die Klüfte, wenn sie nicht in grosser Anzahl vorhanden sind*

Die gemeinsame Bearbeitung der laterologen- und Neutron Messungen ermöglicht eine A b 
sonderung der dicht geklüfteten und der körnig-porösen Abschnitte.

Anhand dieses komplexen Verfahrens ist es also möglich den Speicher auf Abschnitte mit 
verschiedenen Fugenstrukturen zu gliedern.

Endlich, im Kenntniss der Fugenstruktur und auf Grund des laterologen Profils ist man 
imstande die effektive Porosität der im Laboratorium vermittelten Porositätbestimmungen und 
des in einem Etalon-Bohrloch angenommen laterologen Widerstandprofils zu berechnen.

Többszörös reflexiók vizsgálata 
szintetikus szeizmográfunkon

H. D ZIE W O N SK I

A szintetikus szeizmogramok gyakorlati alkalmazásának gyors fejlődése az utóbbi öt 
évben annak tulajdonítható, hogy aránylag egyszerű számolási eljárást fejlesztettek ki a több
szörös reflexiókra. (Methode of synthetic Seismograms with multiples, röviden S. S. M. módszer).

Vizsgálatainkat öt fúrás mélybehatolású szelvényezési adataira alapítottuk, amelyeket 
sebességekké alakítottuk át.

A  többszörös reflexiókat úgy vizsgáltuk, hogy kirekesztettük a belső reflexiókat és szá
mítottuk a másod- és harmadrendű felszíni reflexiókat, összegezett és differenciált szeizmog- 
ramokat szerkesztettünk, hogy meghatározzuk az összes fentemlített reflexió-típusok és a rezi- 
duális reflexiók seregét.

Ábrázoltuk a számítások eredményeit és statisztikus analízist végeztünk oly módon, hogy 
a standard deviációkat minden 300 msec időközre, valamint a különböző fajta szeizmogramok 
korelációit számításba vettük. Mind e vizsgálatot impulzus-szeizmogramokon végeztük, és a 
szeizmogramokat két Ricker-típusú impulzussal (45 c/sec és 30 c/sec) kevertük.

Быстрое развитие практического использования синтетических сейсмограмм за 
последнее пять лет связано с разработкой относительно простого метода вычисления 
синтетических сейсмограмм с кратными отражениями.

Однако при использовании этого метода вычисляются все возможные отражения и 
исключена возможность определения их происхождения и кратности (с исключением 
внутренних отражений).

Описываемые исследования основвиапись на данных электрического каротажа (ап
паратурой бокового каротажа) пяти скважин. Эти данные были преобразованы в величины 
скоростей.

Кратные отражения анализировались с исключением внутренних отражений и с 
вычислением поверхностных отражений второго и третьего порядка. Построены суммар
ные и разностные сейсмограммы для определения доли всех указанных выше типов отра
жений, а также остаточных отражений .

Результаты вычислений изображены на графиках и проведен их статистический 
анализ, с учетом стандартных отклонений в каждом интервале времени равном 300 мсек., 
а также корреляции различных видов сейсмограмм. Все эти исследования проведены 
на импульсных сейсмограммах и на сейсмограммах, соданных сверткой, с дум я  импуль
сами типа Риккера (45 с/сек и 30 с/сек).

Подробно излагаются результаты исследований.
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