M AG YAR G E O F IZ IK A X I. É V F . 4 - 5 . SZ.

A 098m-es optim ális latero lo g
alkalm azásán ak n éhán y kérdése
a felsőpannóniai szén h id rogén -tárolók
vizsgálatán ál
-

S Z IL Á G Y I

ENDRE

A z Alföld felsőpannóniai szénhidrogén-tároló összleteinek kifejlődése miatt a rétegek valódi
fajlagos ellenállása a B K Z mérésekből sok esetben nem határozható 7neg. A tanulmcinyban a szerző azt
vizsgálja, hogy erre a feladatra a 0,8 m-es optimális laterolog alkalmas-e, ha a filtrációs paraméterek
statisztikus feldolgozásból ismertek. Megállapítja, hogy az optimális laterolog tulajdonságai erre
lehetőséget adnak és a mérések pontossága áltálában megfelelő. A rétegvastagság m iatti korrekcióra
javasolt nomogramok alkalmazásával a fajlagos ellenállás meghatározásának pontossága kielégítő.

В связи с сложным строением верхнепаннонской нефтегазоносной толщи Венгерской
низменности истинное удельное сопротивление этих пластов во многих случаях не опре
деляется по кривым Б К З. В настоящей работе рассматривается возможность применения
для этой цели оптимального бокового зонда 0,8 м, если параметры фильтрации известны
по статистической обработке данных. Особенности оптимального бокового зонда позво
ляют решить эту задачу, причем точность измерений, как правило, удовлетворительна.
При применении номограммы, предлагаемой для определения поправок за мощность плас
тов, удельное сопротивление определяется с достаточной точностью.
Wegen der Entwicklungsform der pannonischen kohlenwasserstoffspeichernden Schichten der
ungarischen Tiefebene ist es in vielen Fällen nicht möglich, den reellen spezifischen Widerstand der
Schichten aus BKZ-M essungen zu bestimmen. Im, Aufsatze wird untersucht, inwieweit fü r diesen
Zweck das optimale Laterolog von 0,8 m angesetzt werden kann, gesetzt, dass die Filtrationsparameter
aus einer statistischen Bearbeitung bekannt sind. E s wird festgestellt, dass die Eigenschaften des
optimalen Laterologs dafür die Möglichkeit bieten und die Genauigkeit der Messungen ist im allge
meinen befriedigend. Durch Anwendung von Nomogrammen fü r die Schichtendicken-Korrektion,
die der Verfasser vorgeschlagen hat, gestaltet sich die Genauigkeit als befriedigend.

Az Alföld szénhidrogén-telepeinek jelentős része felsőpannóniai korú. A te
lepes összletek uralkodóan homokos kifejlődésűek, azonban a vastagabb ho
mokkő-rétegek is sokszor inhomogének. Gyakoriak a homokkő és agyagrétegek
váltakozásából álló rétegkötegek. A permeábilis rétegekben vagy azok között
változó vastagságú, nagy ellenállású impermeábilis betelepülések sem ritkák.
A kevéssé szennyezett homokkövek porozitása magas, az elárasztás pedig
sekély. Az algyői felsőpannóniai homokkövekre végzett statisztikus feldolgozás
eredményei alapján a rétegekre általában jellemző filtrációs paraméterek a kö
vetkezők: D/d = 2, Qj I qc = 10—16, agyagos-aleuritos rétegekben qAlqc =
= 7,5—10; (D az elárasztott zóna, d a fúrólyuk átmérője, qA az elárasztott
zóna, qc az öblítőfolyadék fajlagos elektromos ellenállása). A víztároló rétegek
elárasztása általában kis mértékben növelő, de kismértékű csökkentő el
árasztás is előfordulhat az alkalmazott öblítő folyadék fajlagos ellenállásától
függően. A permeábilis rétegek valódi fajlagos ellenállásának (g„) tartománya:
qJ qc = 3 -1 0 0 .
E jellemzők alapján a valódi fajlagos ellenállás meghatározására legalkal
masabb módszer a BKZ lenne. A rétegsor kifejlődése miatt azonban a tárolók
jelentős részének ellenállása nem határozható meg a BKZ-nak a vázolt inhomo
genitásokkal kapcsolatos kedvezőtlen tulajdonságai miatt,
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Ilyen változó rétegsorban laterolog szondák alkalmazása mellett szól a
látszólagos ellenállás (oj-görbe szimmetrikus alakja és az, hogy a rétegkötegek
nagy ellenállású rétegei egyedülállóknak tekinthetők akkor, ha a közbetelepült
kis ellenállású rétegek vastagsága 2d vagy annál nagyobb. Ebben az esetben
árnyékoló hatások nem érvényesülnek (Perkov, 1968).
Alkalmas-e a laterolog módszer a fenti körülmények között g^ megha
tározására ? Csökkentő elárasztás esetén igen. Növelő elárasztású rétegeknél a
szerzők álláspontja nem egységes. Kedvező vélemények (Bondarenko, 1969,
Koszenkov, 1969) szerint a laterolog szondákból álló mérési komplexummal
kis sótartalmú öblítő folyadéknál is jó eredményeket lehet kajDni az elárasztás
jelenlétének kimutatására és gn meghatározására, ha az elárasztás nem mély
{<4d) és az ágyazó rétegek ellenállása alacsony. A tanulmányozott rétegsor
mindkét feltételt kielégíti.
Az ellenállás-karóttázs-feladatok teljes megoldására (gnlgc дл!дс> Djd
meghatározása) laterolog mérések komplexumából elegendő interpretációs
anyag még nem áll rendelkezésünkre. Másrészt, a felsőpannóniai tárolókőze
tekre a közölt rétegjellemzők általánosíthatók. Ezért a feladat leszűkíthető a
valódi fajlagos ellenállás meghatározására. Vizsgáljuk meg ennek lehetőségét a
,,hagyományos” (lyukelektronika nélküli) magyar laterolog műszerrel felvett
0,8 m-es ojDtimális laterolog (0X0 ' = 0,8 m, S1S2 = 0,2 m, s = 2,5) szelvényből.
Ehhez az alábbi kérdésekre kell választ adni:
— Rendelkezik-e & 0,8 m-es optimális laterolog a feladat megoldásához
elegendő vizsgálati mélységgel és mennyire érzékeny a filtrációs paraméterek
változásaira ?
— Elegendő-e a ,,hagyományos” műszerrel felvett mérések pontossága a
vizsgált összletben, megfelelő-e a mérési technológia ?
— Hogyan küszöbölhető ki a véges rétegvastagság torzító hatása a valódi
fajlagos ellenállás megállapításánál ?
A vizsgálatokat a fajlagos ellenállás szélső értékeire végezzük, ennek ered
ményeiből következtetni lehet a szonda várható viselkedésére az ellenállások
teljes tartományában.
Az elárasztott zóna jelenléte által a laterolog indikációkra gyakorolt hatás
tanulmányozása és a gradiens szondákkal való szemléletes összehasonlítás cél
jából a ,,vizsgálati mélység'’ jellemzésére Bondarenko (1969) alapján az egyező
valódi fajlagos ellenállású, elárasztott és el nem árasztott rétegek látszólagos
ellenállásainak viszonyát használhatjuk (p3/^2)* Az A ábra mutatja az ered
ményeket. Eszerint Djd = 2-né1 víztároló rétegeknél az infiltrált zóna hatása
az optimális laterologra a legkedvezőtlenebb esetben az АО = 1,5 m hosszú
ságú gradiens-szondáéval egyező, nagy ellenállású szénhidrogén-tároló réte
gekben pedig az АО — 0,5 m-es gradiens-szondáéval.
A g3j g2 viszonyok egyezése nem jelenti azt, hogy az optimális laterolog lá t
szólagos ellenállásának függése az elárasztott zóna mélységének változásától is
egyező a megfelelő gradiens-szondákéval. Az optimális laterolog a vizsgált
határesetekben ,,C” típusú szondaként viselkedik (Barlai, 1966), azaz érzékeli
mind a valódi ellenállás, mindaz elárasztott zóna változásait (2ja ábra). Az elárasztási mélység 1,5 —3,0 d közötti változásánál azonban a látszólagos ellen
állás (gk) változása nem túl jelentős, növelő elárasztásnál maximálisan ±13%,
csökkenő elárasztásnál pedig ±8% , a B\d = 2-nél mutatotthoz viszonyítva.
Valamivel nagyobb hatást gyakorolhat a látszólagos ellenállásra gAjgc
változása (3. ábra) növelő elárasztásnál. Ha gA\gc az általában jellemző 10
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helyett 5, illetve 15, qk\ qc eltérése a qA\qc = 10-nél jellemzőhöz képest mintegy
±15%. Szénhidrogén-tároló rétegekben a helyzet kedvezőbb. Ha qAlqc 16
helyett 10, illetve 30, q jq c változása —3,5%, illetve ±7% .

—

Q radien s s z o n d a (АО)
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1. ábra. A „vizsgálati mélység”
m eghatározása

Фиг. 7. Определение „глубинности
исследований”
Fig. 1. B estim m ung
der „Untersuchwigstiefe”

2. ábra. A z op tim ális laterolog látszólagos
ellenállásának függése D /d-től

Фиг. 2. Зависимость кажущегося со
противления оптимального бокового
зонда от величины D/d
Fig. 2. A b hän gigk eit des scheinbaren W i
derstandes des optim alen Laterologs
von D jd

3. ábra. A z optim ális laterolog látszólagos
ellenállásának függése оА/ qc-tői

4. ábra. A „vizsgálati mélység” függése

Фиг. 3. Зависимость кажущегося со
противления оптимального бокового
зонда от отношения qa/ qc

Фиг. 4. Зависимость „глубинности
исследований” от мощности пласта

Fig. 3. A b h än gigk eit des scheinbaren W i

a rétegvastagságtól

Fig. 4. A b hän gigk eit der „Untersuchung
stiefe” von der Schichdicke

derstand es des optim alen L aterologs
v on q a I Q c

Véges vastagságú permeábilis rétegek
El nem árasztott réteg laterologgal mért látszólagos fajlagos ellenállása
a végtelen vastag réteg indikációját befolyásoló tényezőkön túl a rétegvastag
ságtól (h) és az ágyazó rétegek ellenállásától (qBM) függ. Elárasztott rétegekben
további változást okoz a vizsgálati mélység csökkenése (Bondarenko, 1969).
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Az utóbbit a legkedvezőtlenebb esetben ( qbm I qc = -Ö a ábra segítségé
vel tanulmányozhatjuk. Eszerint a ,,vizsgálati mélység” csökkenése h ^ 3,5 mnél a
oo-hez viszonyítva jelentéktelen, alatta fokozódik.
Az összegezett hatást, azaz ugyanolyan jellemzőjű végtelen vastag és véges
vastagságú rétegek látszólagos ellenállásainak arányát (£/<«,/qkh) a vizsgált
határesetekben a rétegvastagság függvényében az 5. ábra mutatja, (az OGILnak a Perkov által összeállított album alapján szerkesztett anyagából). A leg
kedvezőtlenebb rétegvastagság e szerint h m 2 m, melynél qkoo/ qkh függését
a valódi fajlagos ellenállástól a 6. ábrán találjuk. Ebből megállapítható, hogy
a véges rétegvastagság miatti korrekció a víztárolókban kicsi, joggal feltételez
hetjük tehát, hogy a korrekció esetleges hibái ezek valódi ellenállását kevésbé
terhelik, mint a nagy ellenállású szénhidrogén-tárolókat, melyeknél a látszó
lagos ellenállás a végtelen vastag réteg
ben mérhetőhöz képest felére is csök
kenhet. Összehasonlítva azonban az
АО =2 m-es gradiens szonda qkooj qkh
függésével, kis rétegvastagságoknál a
laterolog jellege sokkal kedvezőbb.

5. ábra. QkoJ q kh a r étegvastagság fü g g v é
nyében o p tim ális laterologra és
АО = 2 m-es gradien sszond ára

Фиг. 5. Зависимость дкоо/дкн от мощ
ности пласта для оптимального боко
вого зонда и для градиентзонда
АО = 2 м
Fig. 5. Der W ert v o n qk°o/Qkh in A b hän

6. ábra. Qkl джкк függése a valód i fajlagos
ellenállástól, h = 2 m-es rétegre

Фиг. 6. Зависимость qkoo/gkh от истин
ного удельного сопротивления для
пласта мощностью h = 2 м
Fig. 6. D er W ert von дк/ Q°okk in A b hän
gigk eit von dem reellen spezifischen
W iderstand, für eine Schicht m it h = 2 m

gigkeit von der Schichd icke für Laterolog
.und G radienten-Sonde m it АО = 2 m

Az optimális laterolog а 2 m-es rétegvastagságnál is ,,C” típusú, nagy
ellenállású szénhidrogén-tárolókban még fokozottabban, mint h = oo-nél
(2/b ábra). Djd-nek az általánosan jellemző 2-től való eltérése (1,5-re, illetve
3-ra) a látszólagos ellenállás kb. ±20%-os változását okozza. Növelő elárasz
tásnál az eltérések megközelítőleg egyezők a végtelen rétegvastagságnál meg
állapítottakkal .
Tekintettel arra, hogy qkeojqkh& qAlqc-5 —50 intervallumban csak kevéssé
változik, дд1дс-nak az általánosan jellemzőtől való eltérései az 1.1. leírtakhoz
közelálló hatásúak.
Az eddigiekből megállapítható, hogy a 0,8 m-es optimális laterolog a tanul
mányozott rétegsorban alkalmas a statisztikus alapadatokon nyugvó valódi
fajlagos ellenállás meghatározására. A szelvényezési gyakorlatot is figyelembe
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Véve a ,,vizsgálati mélység” általában elegendő. A rétegvastagság csökkenéséből
Qk°°l Qkh~ra gyakorolt összhatás kedvezőbb mint az a 4. ábrából következne.
D/d és QaI Qc kismértékű eltéréseinek hatása a kis ellenállások tartományában
még a legkedvezőtlenebb rétegvastagságnál sem túl jelentős. A nagy ellen
állású szénhidrogén-tárolókban a hibalehetőségek nagyobbak, ezeknél okozhat
nagyobb bizonytalanságot a rétegvastagság miatti korrekció esetleges hibája is.
Ez azonban nem veszélyezteti a szénhidrogén-tárolók felismerhetőségét.
A műszer és mérési technológia hatása a mérések pontosságára
Ismeretes, hogy a laterolog elv által megkövetelt AU = О szabályozási
parancs nem teljesíthető. A nem O-ra szabályozás miatt a terelőáram valóságos
értéke eltér az elméletileg megkövet élttől. Az áramszabályozás hibáját (ŐJ),
mely a fajlagos ellenállásmérés hibáját is eredményezi, Kubina (1966) szerint
a szabályozó erősítés jellemzője (A ) és a szonda és térgeometriától, valamint
a tér ellenállás eloszlásától függő transzfer ellenállás (Rm) befolyásolja. Vizs
gált összletünk permeábilis rétegeinél az optimális laterologra Em = 10°—
—10- 1. Az alsó határ megengedné a maximális AU erősítéssel (10. fokozat)
végzett munkát dJ <0,05 betartása mellett is, a hagyományos berendezés
(ARm) kritikus értéke azonban nem teszi lehetővé ezt. A szelvényezéseknél az
erősítési fokozat általában 4 —6 volt és egy fúrásban csak egy erősítési fokozat
tal vettek fel szelvényt.
A AU erősítés csökkentése azonban, miként az a Marusiak és Masek (1968)
által végzett mérésekből kiderül, a látszólagos ellenállás görbék változását
eredményezheti. A terelőáram generátor-előfeszültségének változtatása ha
sonló eredményekre vezethet.
A hagyományos berendezés dinamikájának korlátozottsága és az utóbb
felsorolt, a magyar karottázs irodalomban eddig nem vizsgált hatások szüksé
gessé teszik a mérések pontosságának tanulmányozását.
Azt, hogy a műszertől és a mérési technológiából eredő hibaforrások mi
lyen hatással vannak végül is a fajlagos-ellenállásmérés pontosságára, össze
hasonlító vizsgálattal lehet eldönteni. A permeábilis rétegeknek a laterologból
meghatározott valódi fajlagos ellenállását (^ ía t) kell összevetni a BK Z fel
dolgozás eredményeivel ( ^ bkz)- A BKZ-t a bevezetésben ismertetett kedvező
tulajdonságai miatt lehet összehasonlítási alapként használni olyan rétegeknél,
ahol a kifejlődésből származó zavaró tényezők nem éreztetik hatásukat. 50 fú
rás anyagának átvizsgálása után 21 fúrás mintegy 50 rétegét lehetett feldol
gozni. Ezek nagy vastagságúak és a laterolog szempontjából homogének vol
tak. Az utóbbi követelmény a rétegek olyan anizotrópiáját engedi meg, mely
nél az anizotrópia tényező, A ^ 1,05 (Perkov, 1968).
A BKZ feldolgozásból növelő elárasztásnál mind a valódi ellenállást, mind
a filtrációs paramétereket megbízhatóan meg lehetett állapítani. Csökkentő
elárasztásnál a helyzet az utóbbiak szempontjából kedvezőtlenebb. Ugyancsak
itt érezteti nagyobb hatását a rétegek anizotrópiája, ezért a szénhidrogén
tárolóknál két ellenáll ás-értéket állapítottam meg, éspedig a szondázási gör
béből leolvashatót, mint egyik határértéket és ennek Я = 1,05-el — az inhomo
genitás maximális hatásával — való osztásával a másik határértéket. Utóbbi
ra azért volt szükség, mert a tényleges szondázási görbe az elméletieknek gyak
ran csak bal ágát fedte, ekkor pedig belőle anizotrop rétegeknél a fajlagos
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ellenállások geometriai középértéke határozható meg (Zsuravlev, 1968). Nö
velő filtrációnál a kis mértékű anizotrópia hatása elhanyagolható.
A laterologból szintén ellenállás-intervallumokat határoztam meg. A BKZ
album Qj I qc és Djd értékei elég távol esnek egymástól. Ezért mindkettőre
olyan tartományt tételeztem fel, melynek határai a BK Z-ból meghatározott
érték és az albumban az előtte, illetve utána előforduló érték fele.
Az eredmények, melyeket a BKZ jiontosságára jellemző ±2ö%-os hibasávot (Perkov, 1968) feltüntetve a 7. ábra mutat, így a legkedvezőtlenebb
helyzetet tükrözik. Látható, hogy a vizsgált szelvények között csak egy volt
durva hibákkal terhelt.
Ezt figyelmen kívül hagyva, a szénhidrogén-tároló rétegeknél az ellen
állás-négyszögekből csak 5 esik a hibasávon kívül, de ezeknél is csak kismértékű
az eltérés. A növelőelárasztású víztárolóknál a helyzet valamivel kedvezőt
lenebb. A laterolog-ellenállás-intervallumok középértékét tekintve, ezek
65%-a van a 20%-os hibasávban, 73% van a 2o%-os hibasávon belül.

Az 1. táblázat alapján tanulmányozni lehet, hogy az egyes szelvények a
nagy- és kis ellenállások tartományában milyen pontosak voltak. Érdemes
megjegyezni, hogy a mérések 30%-nál a laterolog a kis ellenállású rétegekben
eredményezett a B K Z -ból meghatározottnál kisebb fajlagos ellenállást. Mivel
a jelenség nem általános, egyik okként a mérési technológia hibáját lehet fel
tételezni. Nevezetesen, a AU erősítési fokozat beállításánál csak az egyik kö
vetelményt —a szabályozó rendszer stabilitását nagy ellenállású rétegekben —
tartották szem előtt, kevesebb gondot fordítva a kis ellenállású rétegeknél
a pontosság betartására. A további okok egyike lehet a filtrációs paraméterek
kismértékű eltérése az általánosan jellemzőtől.
Összefoglalva megállapítható, hogy a laterologot a műszerből származó
lényeges hibák nem terhelik, a mutatkozó hiányosságok a mérési technológia
javításával csökkenthetők.
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A permeábilis rétegek valódi fajlagos ellenállásának meghatározása
A kétirányú vizsgálat általában kedvező eredményei után tanulmányoz
zuk végül a permeábilis rétegek valódi fajlagos ellenállása meghatározásának
gyors lehetőségét a statisztikus feldolgozásból megállapított rétegjellemzőket
alapul véve.
Akadályként a rétegek véges vas
tagsága jelentkezik, az emiatt fellépő
torzító hatás 1.2. szerint nagyon jelen
tős lehet. Az OGIL által kibocsátott
interpretációs segédanyag ennek kikü
szöbölésére eredeti formájában kevéssé

7. ábra.

8. ábra. N om ogram a rétegvastagság m iatti

A m érések pontosságának vizsgálata

korrekcióhoz és a valód i fajlagos ellenállás
m egállapítására (h = 2 m )

Фиг. 7.

Fig. 7.

Фиг. 8. Номограмма для определения попра
вок за мощность пластов и определение истин
ного удельного сопротивления (h = 2 м)

U n tersuchung der M essgenauigkeit

Fig. 8. N om ogram für die Schichtendickenkor

Проверка точности измерений

rektion und für die B estim m u n g des reellen
spezifischen W iderstandes (h = 2 m)

alkalmas, mert használata éppen a meghatározandó fajlagos ellenállás ismeretét
teszi szükségessé. Az általánosan jellemzőnek elfogadott filtrációs paraméte
rekkel rendelkező rétegekre azonban ezekből olyan korrekciós nomogramok
szerkeszthetők, melyek a rétegvastagság ismeretében alkalmasak a mért lát
szólagos ellenállásnak a végtelen vastag rétegre jellemző látszólagos értékké
való alakítására. Ebből pedig a valódi ellenállás már nehézség nélkül meghatá
rozható. A 2 m-es rétegvastagságnál alkalmazandó korrekciós nomogramot
és a valódi ellenállás meghatározásának a módját mutatja a 8. ábra.
Annak eldöntésére, hogy a javasolt módszer milyen pontossággal használ
ható, ismét a BKZ eredményeivel való összehasonlítás ad lehetőséget. Mivel
azonban a rétegsor miatt az BK Z görbék leszármaztatásának feltételei nem
mindig teljesednek, az eddigieknél nagyobb ±25% -os hibasávot engedünk
meg QnBKz-*a.
Szénhidrogén-tároló rétegekre az eredményeket a 9. ábra mutatja, ezen
a QnBKZ függvényében találjuk fent a laterologból rétegvastagság-korrekció nél
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kül meghatározott valódi fajlagos ellenállásokat (^hiat)j alul a rétegvastagság
miatt szükséges korrekció elvégzése után meghatározott értékeket (^«lat)A vizsgált rétegek 17 fúrás szelvényeiről származnak.
Az első esetben a pontok 43%-a esik az előírt hibasávba. Az 1,5 —3,0 m kö
zötti vastagságú rétegek laterologból meghatározott ellenállása általában jelen
tősen kisebb, hasonlóképpen a 3 —6 m
vastag rétegek egyrészéé is. Rétegp*jM(Qm)
vastagság miatti korrekció elvégzése
után a laterolog eredmények 80%-a
van a hibáson ávbelül, a kívül maradók
is közelebb kerültek a B K Z-ból megha
tározottakhoz. Különösen szembetűnő
a javulás az 1,5 —3,0 m vastag, tehát
a korrekció szempontjából legkritiku
sabb rétegeknél.

9. ábra. A javasolt ellenállás-m eghatározó
módszer pontossága szénhidrogén-tároló
rétegek n él

10. ábra. A javasolt ellenállás-m egh atá
rozó m ódszer pon tossága víztároló réte 
geknél

Фиг. 9. Точность предлагаемого метода
определения сопротивления для слу
чая нефтегазоносных пластов

Фиг. 10. Точность предлагаемого ме
тода определения сопротивления для
случая водоносных пластов

Fig. 9. G enauigkeit der vorgeschlagenen
W iderst and sbestim m im gs-M ethode bei
kohlen w asserstoffspeichernden Schichten

Fig. 10. G enauigkeit der vorgeschlagenen
W iderstandsbestim m un gsm eth ode
bei
vvasserspeichernden Schichten

Néhány víztárolóra végzett ellenőrzés eredménye látható a 10. ábrán.
A laterologból meghatározott értékek nagy része itt is a 25%-os hibasávon
belül van.
Összefoglalás
A 0,8 m-es optimális laterolog mérsékelten édes öblítőfolyadék használa
tánál is alkalmas arra, hogy a felsőpannóniai permeábilis rétegek q„/ qc =
= 3 —100 tartományában, a rétegek statisztikus alapon meghatározott leg
valószínűbb filtrációs jellemzőit elfogadva, ezek lehetséges változásai mellett is
kielégítő pontossággal szolgáltassa a valódi fajlagos ellenállást.
A hagyományos berendezéssel felvett szelvényeket a műszerből és a mérési
technológiából származó lényeges mérési hibák általában nem terhelik. A pon
tosság a kis ellenállások tartományában a technológia javításával fokozható.
A rétegvastagság ismeretében a látszólagos ellenállásokat a végtelen
vastag rétegre jellemzővé lehet alakítani. Ebből a valódi fajlagos ellenállás
meghatározható,
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A javasolt ellenállásmeghatározó módszer helyességét összehasonlító vizs
gálat igazolja. A bemutatott eljárással, vagy annak más kutatási terület jelleg
zetességeit figyelembe vevő átalakításával a permeábilis rétegek valódi fajlagos
ellenállásának kielégítően j>ontos meghatározására egyetlen makro-ellenállás
szelvény, a 0,8 m-es optimális laterolog felvétele is elegendő, ha az ellenállás
tartomány alsó határa g„j gc ^ 3 és a szelvény felvételénél kellő gondot fordí
tanak a kis ellenállású rétegekben a jíontosságra.
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Lapszem le
A F öld tan i K u ta tá s X I I I . évf. 1. sz. geofizikai szem p on tb ól érdekes cikkei:
Dank Viktor: Szénhidrogének gen etik ája, m igrációja, felhalm ozódása, 1 —5. oldal.
Völgyi László: Az algyői szerkezet szénhidrogén-telepeinek összehasonlító vizsgálata, 10 —23.
oldal, 7 ábra, 1 tábl.
A z értekezés célja, h ogy rávilágítson az üledékképződés és a telep gen etik a szoros kap csola
tára, ism ertesse a csapd atíp usokat és a fontosabb rezervoár-jellegeket, valam in t felh ívja a
fig y elm et olyan különleges, kom b in ált csapdatípusokra, m elyek a hazai szénhidrogén-telepek
esetében csak ritk án , v a g y ez ideig egyáltalán nem fordultak elő.
Haázné Pózsás Hajnal: Az algyői k u tatási terü let üledékes képződm ényeinek térfo g a tsú ly 
vizsgálata, 23 —29. old., 24 ábra.
A v izsgálat eredm ényeképpen az íiledékösszletben jelentk ező sűrűséganom áliák ism ereté
v el m agyarázh ató az, h o g y az algyői terü leten a Bouguer-anom áliák m iért n em tükrözik az alap 
hegységet.
Szerző leszögezi, hogy az algyői példa alapján joggal felteh ető, h ogy az ország egyéb te r ü 
letein (pl. H ajdúszob oszlón ) is hasonló sűrűséganom áliák okozzák az eltérést a B ougu er-ano
m áliák alapján feltételezh ető alaphegység-kiem elkedés és a való helyzet között.
Kőháti A ttila: Ú jabb m élyföldtan i adatok N agyszénás környékéről, 39 —42. oldal, 3 ábra.
A rendelkezésre álló fúrások elégtelensége folytán a szerző a geofizik ai m érési adatok
(szeizm ikus, k arottázs m érések) alapján igyek szik a terü let egységes föld tan i kép ét felvázoln i.
L eszögezi, h o g y a szerk ezeti k u tatás kőolaj földtani szem p ontb ól igen n a g y gyakorlati fo n to s
sággal bír.
Csiky Gábor: A nógrádi m edencében vég zett szénhidrogén-kutatások eddigi eredm ényei,
43 —46. oldal, 3 ábra.
A g eofizik ai m érések és azok alapján v é g ze tt hatószám ítások h elyességét a D iósjenő-3.
fúrás igazolta. Szerző leszögezi, h o g y a nógrádi m edencében m egk ezd ett és folyam atb an levő
szén h id rogén -k u tatások létjogosu ltságát az adatok alátám asztják . (Kár-, h o g y a kon klúziót ta r 
talm azó sz ö v e g et az áttörd elési hiba értelm etlenné teszi.)

(Folytatása a 200. oldalon.)
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