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Karotázsmérések jelentősége metróalagút- 
tervezéseknél

K I S S  E M I L  Z O L T Á N  - S Z L A B Ó C Z  К  Y  P Á L *

A  tanulmány földalatti üregek (metró alagút) ,  harmadkorú üledékekben történő építéséhez (terve
zéséhez) felhasználható gyakorlati karotázs példákat mutat be. A  rutin karotázs módszerek is jelentős 
többlet információt adhatnak a fúrásokról, ha azokból építéstechnológiai következtetéseket vonunk le. Nagy 
segítséget jelent folyamatos kutatás közben, hogy a fúrási szelvényről a karotázs mérés már a helyszínen, 
és gyorsan ad abszolút értékű tájékoztatást, jellemző paraméter eloszlások alapján kimutatva egyes geo
lógiai formációkat. (1., 3., 4. ábrák). A  karotázs növeli a talajmechanikai rétegfelbontó képességet 
(2. ábra). A  karotázs szelvény szokásos földtani kiértékelése mellett, megadhatók az építéstechnológiai 
nehézséget jelentő tört-, folyós-, kemény-, gyenge zónák, közbetelepülések (5., 6., 7., 8 ., 9. ábrák).

Rutin ipari munkáink alapján remény látszik arra, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsünk a karo
tázs paraméterek és kőzetfizikai jellemzők között (8., 9. ábra). Ebből a célból vállalatunk együttműködik a 
Geofizikai Intézettel (műszerfejlesztésben), és a Bányászati Fejlesztési Intézettel (hasonló feladatok 
bányászati célú megoldásában). Végül egy igen egyszerű módszert mutatunk be, több fúrólyuk környeze
tére kiterjedő rétegdőlés értékek abszolút irányának meghatározására (10. ábra.).

В работе приводятся практические примеры использования каротажных данных для 
проходки (проектировании) в третичных отложениях подземных разработок ( туннелей 
пля метро). Даже стандартные методы каротажа позволяют получить значительно 
больше информации о стволе скважин, если по кривым делаются выводы, связанные с техно
логией строительства. В процессе непрерывных исследований значительную помощь оказы
вают каротажные работы, если по их результатам на местности немедленно получается 
информация абсолютного значения за счет выделения определенных геологических образо
ваний по распределению характерных параметров (рис. 1, 3, 4 ). каротажные работы 
способствуют увеличению разрешающей способности механического метода расчленения 
разрезов (рис. 2 ). кроме стандартной геологической интерпретации каротажных кривы), 
■эти ханные позволяют выявить зоны с нарушениями, с сыпучими, твердыми, рыхлыми отло
жениями, с пропластками и т. д. ( рис. 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ).

Проведенные до сих пор стандартные производственные работы дают основу надеягься 
на получение прямой связи каротажных параметровх с физическоми характеристиками 
горных пород (рис. 8, 9). Для этого наше предприятие сотрудничает с Геофизическим ин
ститутом (в области разработки аппаратуры), а также с Институтом по развитию 
горного дела (для решения подобных задач в горной промышленности). В заключение описы
вается весьма простой метод для определения абсолютного напрабления наклонов пластов в 
межскважинном пространстве. (Рис. 10).

The paper shows how logs can be used in the construction (design) of underway tunnels in terciary 
sediments. Even standard well logging techniques can provide important additional information on the 
wells, if conclusions concerning building technology are driven from the logs. In  the course of continuous 
research work the application of well logs renders an essential help if the measurements give immediately 
on the spot information of absolute value on the section of the well by revealing the various geological for
mations on the basis of the distribution of characteristic parameters ( Figs. 1, 3, 4 ). Well logging increases 
the resolving power of the mechanical method of layer differenciation ( Fig. 2 .). Beside the usual geological 
interpretation of logs, the zones of shifting rocks, hard and friable formations as well as intercalations 
leading to problems in construction technology, can be pointed out ( Figs. 5, 6 ,7 , 8 ,9 ) .

Considering the results of routine work carried out so far, it can be hoped that a direct relation will 
be found between the parameters of logs and the physical properties of rocks ( Figs. 8, 9). For this pur
pose our enterprise initiated a co-operation wit the Eötvös L . Geophysical Institute (in the field of 
elaborating instruments) and with the Milling Institute (in order to resolve similar problems in m ining). 
Finally, a very simple method is described permitting to determine the absolute direction of the dip of 
layers in the environment of several wells (Fig. 10).

* Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat, Komló, Budapest.
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A tanulmány, alagútépítéseket megelőző, harmadkorú üledékes kőzetekben 
történő geológiai kutatásoknál alkalmazható, földtani és építéstechnológiai 
karotázs értelmezési módszerekre mutat példákat, a budapesti Metró tervezésé
ből. Ilyenek a földtani értelmezésnél: a talajmechanikai értékelésnél jelentősen 
részletesebb rétegfelbontó-képesség, biztosan korrelálható vezető szintek felis
merése, ez alapján regionális valódi rétegdőlés szerkesztése. Építéstechnológiai 
szempontból igen jelentős karotázs eredmény, a rossz állékonyságé tört zónák, 
homok összletek folyósodásra hajlamos részeinek kimutatása, a tömb csúszást 
előidéző potenciális ,, gyenge zónák” előre jelzése, a homogén kőzet anyagon belüli 
keménység változás azonnali értékelhetősége.

1. ábra. Geológiai formációk tagozódása egyes karotázs görbéken. 
Jelmagyarázat: A :  elektromos ellenállás szelvény. B : természetes 
radioaktiv szelvény. C: meszes közbetelepülések, a mészszegény 
Tardi Agyagban. I .: Budai Márga formáció. I I . :  Tardi Agyag 
formáció. H a .: Tardi Agyag átmeneti szakaszai. I I I . :  Kiscelli 

Agyag formáció.

Puc. 1. Расчление геологического разреза по каротажным 
кривым.

Условные обозначения: А  -  кривая сопротивлений по элект
рическому каротажу; В -  кривая ГК; С -  известковые 
пропластки в комплексе Тардских глин, бедных по содер
жанию извести. / .  Будайские мергелистые образования; 
п. Тардские глинистые образования; П а -  Переходные 
зоны Тардских глин. I I I . Кишцельские глинистые обра

зования.

Fig. 1. Differenciádon of geological formations on logs. 
Legend: A : electric resistivity log; B : natural radioactivity log. 
C: limy interbedding in the limeless Tard Clay. I . Buda Marl 
formation; I I . Tard Clay formation; 11 ja: transitional intervals 

of the Tard Clay; I I I .  Kiscell Clay formation
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Metró-alagút tervezését előkészítő mérnökgeológiai kutatásoknál a karotázs 
mérések két területen nyújtanak segítséget:
— a földtani rétegsor pontosításában,
— a kőzetanyag építéstechnológiai értelmezésében.

Az alábbiakban konkrét példákat mutatunk be a két szakterületről.
A földtani rétegsor pontosítása

Az alagút építést előkészítő viszonylag nagyszámú, de sekély mélységű 
fúrás helyszíni rétegsor leírását, egy-egy fúrás befejezésekor gyorsan kell elvé
gezni. Ugyanakkor a laboratóriumi eredmények csak hónapok múltán (nagy 
részt a kutatási fázis befejezése után) készülnek el. Ezért a karotázs görbesereg az 
első, folyamatos fizikai paraméterekkel kifejezett információ egy-egy fúrásról. 
Ezért igen fontos annak földtani formáció határt jelző képessége, mivel ennek 
birtokában lehet a fúrások telepítése közben, a földtani képről tájékozódni, a 
fúrásokat a legmegfelelőbb helyre telepíteni. Erre mutat be példát az 1. ábra. 
A mérési programból kiemelt két görbe nem csak a különböző korú, eltérő tech
nikai tulajdonságú földtani formációkat tükrözi, hanem kimutatja azok átmeneti 
zónáit is (ezek vizuálisan nehezen ismerhetők fel), valamint biztosan jelzi, a fúró
magon csak részben látható meszes közbetelepüléseket.

A karotázs mérés — bizonyos geológiai formációkban — rendkívüli felbontó 
képességére láthatunk példát a 2. ábrán. A 40 m vastag felső oligocén korú, végig 
szürkészöld színű összletet a fúrómag leírásnál egyetlen homogén rétegeknek, 
homokos agyagnak jelezték. A 0,5 ж-ként vett talajmechanikai mintákat a 
laboratóriumban szemrevételezéssel ritkították. Az 1 — 2 m-kénti vizsgálatok 
alapján a fúrás felső szakaszán már 7 réteg volt kijelölhető. A karotázs értelme
zésénél az eredetileg homogénnek látszó egyetlen réteget 32 rétegre lehetett felbontani. 
A kimutatott kőzetféleségek: agyag, homokos agyag, agyagos homok. Ezen belül 
kiemelhető több mint 1 0  természetes-gamma sugárzási csúcs, amelyek az adott 
földtani környezetekben, alagútépítésnél, potenciális kőzetmozgási helyeknek 
tekintendők.

Nagyobb volumenű kutatásnál már feldolgozhatjuk a gyakran előforduló 
formációk karotázs paraméter eloszlásait. A budapesti kutatásokból végzett fel
dolgozásunk eredményei láthatóak a 3. és 4. ábrákon. Az eloszlás görbék jellemző 
értékeit összefoglaltuk az 1. táblázatban. Az ellenállás eloszlások alsó görbe cso-
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portja, a kor szerint egymás után következő paleogén formációkat tartalmazza. 
Ezek nyomószilárdsági átlagértékei megfelelnek a görbe csúcsok sorrendjének. 
A Tardi Agyagé alacsony, a Kiscelli Agyagé közepes, a Budai Márgáé a legmaga
sabb. Viszont az eloszlás görbék jelentős átfedései felhívják a figyelmet a szilárd
sági tartományok átfedődésére.

2. ábra. Példa a karotázs kőzetfelbontó-képességére. 
Jelmagyarázat: Rétegoszlopok: I .: helyszíni minta leírás-, I I . :  talaj- 
mechanikai vizsgálat-, I I I . :  karotázs alapján. Görbék: A : elektromos 
ellenállás szelvény. B : természetes radioaktív szelvény. C: plasztikus 
index. Kőzetjelek: 1.: agyagos homok. 2.: homokos agyag. 3.: agyag. 

a: homokos csúcsok, b: agyag csúcsok.

Puc. 2. Пример для иллюстрации разрешающей способности ка
ротажных кривых.

Условные обозначения: Колонки -  I -  ьюстное описание кернов; 
I I  -  по ьгеханическоб/у методу*; I I I  -по каротажным работам; 
Кривые А  -  кривая сопротивлений по ЭК -  В — кривая ГК, 
С  -  индекс пластичности; горные породы: 1 -  супески; 2 -  суг
линки; 3 -  глины а -  пики против песков; б -  пики против глин

Fig. 2. Illustration o f the resolving power of logs 
Legend: L ayer columns: I . local description o f cores on the basis of: 
I I .  m echanical analysis; I I I .  logs; Curves: A  electric resistivity log, 
В  natural radioactivity log, C  plastic index. Sym bols of rocks: 1. clayey  
sand; 2. sandy clay; 3. clay a : peaks against sound; b: peaks against clay
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3. ábra. Geológiai formációk elektromos ellenállás eloszlásai. 
Jelmagyarázat: A koordináták jelentései: A : elektromos ellenállás. 
B : gyakoriság. Formációk, rétegösszletek: 1.: Budai Márga. 2.: Kiscelli 
Agyag. 3.: Tardi Agyag. 4.: Felső oligocén homok. 5.: Alsó-miocén 

homok. 6.: Lajta Mészkő. 7.: Szarmata mészkő.

Puc. 3. Распределение электрических сопротивлений геологичес
ких образований

Условные обозначения: Координаты: А  -  электрические сопротив
ления; В -  повторяемость. Образования, комплексы пластов 
1 -  Будайские мергели; 2 -  Кишцельские глиня; 3 -  Тардские 
глины; 4 -  нески верхнего олигоцена; 5 -  пески нижнего миоцена; 

6 -  Лайтанские известняки; 7 -  сарматские известняки.

Fig. 3. Distribution of the electric resistivity of geological formations 
Legend: Meaning of the co-ordinates: A :  electric resistivity; B : perio
dicity; Formations, blocks: 1. Buda Marl; 2. Kiscell Clay; 3. Tard Clay; 
4. Upper Oligocene sand; 5. Lower Miocene sand; 6. Lajta limestone; 

7. Sarmatian limestone

A Kiscelli Agyagban például kb. 1 0 % mennyiségben található a Tardi 
Agyag átlagánál kisebb ellenállású (általában kisebb szilárdságú) közbetelepülés. 
Az ellenállás gyakoriságok felső ábráján látható, hogy a felső oligocén homokok 
általában kissé agyagosabbak, és ellenállás értékeik valamivel jobban szórnak 
mint a tőlük nehezen elválasztható alsó miocén homokoké. Az előbbi jellemzése
ket alátámasztják a természetes radioaktivitás eloszlási görbék is (4. ábra).

A statisztikus feldolgozásokban formációnként 8 — 12 db fúrás, egy-egy 
görbére vonatkozóan 20—30 adata állt rendelkezésünkre., Mivel a szarmata mészkő 
összletről ennél jóval kevesebb adatunk volt, erre a formációra csak érték tarto
mányt jelöltünk. A tartomány középértéke a Lajta Mészkő formáció középérté
kénél valamivel kisebb ellenállás- és magasabb természetes gamma sugárzás 
értékű, ami összhangban van azzal az általános litológiai megfigyeléssel, hogy a 
lajta mészkő padokat homok-homokkő, a szarmata mészkövet inkább agyag 
rétegek kísérik.
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4. ábra. Feológiai formációk természetes radio
aktivitás eloszlása.

Jelmagyarázat: A koordináták jelentései. A :  
természetes radioaktivitás intenzitása. B : gya
koriság. Formációk jelölése azonos a 3. ábráéval.

Puc. 4 . Распределение естественной радио
активности геологических образований 

Условные обозначения: Координаты: А  -  ин
тенсивность естественной радиоактивности; 
В  -  повторяемость. Условные обозначе
ния геологических образований см. на 

ри сун ке 3 .

Fig. 4. Distribution of the natural radioacti
vity of geological formations 

Legend: Meaning of the co-ordinates: A . In
tensity of natural radioactivity; B. periodicity 
The symbols of formations are the same as in 

Fig. 3.

A kőzetanyag építéstechnológiai értelmezése
Rendkívül fontos geotechnikai információt nyerhetünk a fúrólyukbőség 

szelvényekből. Ezek értékelésénél figyelembe kell azonban venni, hogy nem túl 
kemény kőzetekben a lyuk átmérő változást a kőzetállapoton kívül a fúrószer
szám és lyuköblítés is alakítja. Ilyen kőzetekben mélyült talajmechanikai fúrá
soknál a vezércsősaru alatti nagyméretű kaverna mindenhol megtalálható, azt 
az állandó szerszám beépítések, és az öblítés saru alatti turbulenciája okozzák. 
(Ugyanitt másik ,,hamis jel” a látszólagos fajlagos ellenállás növekedés, amit 
szintén az acélcső elvégződése okoz.) A különféle szelvények geotechnikai jelen
tőségére a következő ábrákon láthatunk példákat a budapesti Metró mérnök- 
geológiai fúrásaiból.

Az 5. ábrán bemutatott fúrás harmadkorú összletéből geotechnikai szempont
ból hat különféle (római számozású) szakaszt, illetve szintet lehetett kijelölni. 
Ezek előre jelzése különféle építéstechnológiai megelőzést (az építési biztonság 
fokozását, költség megtakarítást) tesz lehetővé. A I. jelű: a vezércső saru alatti 
kavernásodás. A II.: laza márga réteg, amely a negyedkor előtti jelentős kőzet 
lepusztulást (tehermentesítést) követő földtörténeti expanziót jelzi. Az ellenállás 
szelvény szerint is homogén kőzet, felszín felé fokozódó lazulását kitűnően mu
tatja a neutron-neutron szint csökkenése is. Ezt, a növekvő másodlagos porozitás 
II tartalom növekedése okozza. A III. jelű, csekélyebb mértékű kavernásodások 
kis mértékben lazult, pergésre hajlamos szakaszokat jeleznek. Vékony folyós 
homok közbetelepüléseknek értelmezhetők a IV. jelű szakaszok. Külön veszélyt 
jelent a F-ös jelű vékony rétegváltakozási hely. Itt a kemény homokkő padok 
közötti laza breccsa közbetelepülésen könnyen megindulhat a kőzetmozgás. 
(Nyíró szilárdsági gyenge zóna.) A 6. ábrán legfontosabb a 18 — 25 m közötti 
homokréteg viszonylag stabil (nem folyós) tulajdonságának, a karotázs szelvény
ből való felismerhet őségé.

A fúrólyukfal igénybevétele — és így a kavernásodás — mélyebb fúrásban 
jobban kialakul, így a kőzetállékonyság eltérések is jobban ,,kipreparálódnak” . 
A 7. ábrán egy 200 m-es fúrás felső (jobban ,,átjárt” ) szakaszát mutatjuk be. A 
bőség szelvényben a minta leírásnál felismert gyenge zónákkal szemben további 
kavernásodott, így gyenge zónának minősíthető szakaszok mutathatok ki.
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5. ábra. Példák karotázs görbék építéstechnológiai értelmezésére. 
Jelmagyarázat: A : kőzetanyagon felismert csúszólapos zóna. B : Vezér
cső belső átmérője. C: Fúrókorona külső átmérője. I .: fúrás miatti 
kavernásodás. I I . :  A felszíni erózió miatt fölfelé fokozott mértékben 
expandált, fellazult kőzet szakasz. I I I . :  Töredezett, rossz állékonyságú 
kőzetszakaszok. I V .: Folyóshomok rétegek. V . : , ,Gyenge zóna” : kemény 
homokkő padok között, laza, omlékony breccsa. V I.: Képlékeny réteg- 
változás. Kőzetjelek: 1.: Kavics (kvarter). 2.: Homok. 3.: Agyagos ho
mok. 4.: Homokos agyag. 5.: Homokos márga. 6.: Márga (CaCO3> 2 0 % )  
(oligocén). 7.: Homokkő közbetelepülés. 8.: Agyagos breccsa. 9.: Brecs- 

csa. 10.: Agyag.

Pnc. 5. Пример интерпретации каротажных кривых с точки зрения 
технологии строительства

V  слоеные обозначения: А  -  зона с линией скольжения, обнаружен
ная на горных породах; В  -  внутренний диаметр направяющей 
трубы; С  -  внеший диаметр буровой коронку; I  -  Каверны, 
связанные с бурением; I I  -  интервал горных пород, в значитель
ной мере разрыхленный в направлении вверх, в связи с эрозией; 
I I I  -  нарушенные интервалы горных пород с низкой устойчи
востью; I V  -  пласты сыпучих песков; V  -  «рыхлая зона» -  обру- 
шающаяся, рыхлая брекчия среди пластов твердых песчаников;
V I  -  пластичная деформация пластов; Горные породы 1 -  галеч
ники (четвертичного возраста); 2  -  пески; 3  -  супески; 4  -  суг
линки; 5 -  песчаные мергели; 6  -  мергели (СаСО3> 2 0 % )  (оли
гоцен;) 7 -  пропластки песчаников; 8  -  глинистая брекчия;

9  -  брекчия; 10 -  глины.

Fig. 5. Illustration of the interpretation of logs for construction tech
nology

Legend: A . Gliding plane zone as recognized on cores; B. inner diameter 
of the standpipe; G. external diameter of the bore crown; I. cavitations 
due to drilling; I I . interval of weathered rocks more extended upwards 
due to erosion; I I I .  fractured, unstable rock intervals; IV . layers of 
running sand; V. „weak” zone: incompact, cavey breccia between hard 
sandstone layers; V I. plastic deformations; Symbol of rocks: 1. gravel 
(Quartery); 2. sand; 3. clayey sand; 4. sandy clay; 5. sandy marl; ó.marl 
(CaCO3> 2 0 % ) (Oligocene). 7. sandstone interbedding; 8. clayey bre

ccia; 9. breccia; 10. clay



6. ábra. Példák karotázs görbék építéstechnológiai értelmezése.
Jelmagyarázat: Betű- és kőzet jelek magyarázata: 5. ábra szerint. I .: fúrás 
miatti kavernásodás. I I . :  Nem folyós (stabil) homok réteg. I I I . :  Kissé 
töredezett laza zóna. I V .:  Stabil zóna. V .: Kemény közbetelepülés.

V I.: Gyenge zóna (vékony, képlékeny és kemény rétegek).

P uc. 6 . Примеры интерпретации каротажных кривых с точки 
зрения технологии строительства 

Условные обозначения: Обозначения букв и горных пород те же, как 
и на рис. 5 .1  -  каверны, связанные с бурением; I I  -  не сыпучие 
(устойчивые) песчаные пласты; I I I  -  несколько нарушенная, 
рыхлая зона; I V  -  устойчивая зона; проплтаски твердых пород;

V  -  слабая зона (тонкие, пластичные и твердые пласты)

Fig. G. Illustration of the interpretation of logs for construction tech
nology

Legend: The meaning of the letters and of the rock symbols is the same 
as in Fig. 5. I . Cavitation due to drilling; I I .  non-running (stable) sand 
layer; I I I .  some what fractured incompact zone; IV . stable zone;
V. interbedding of hard rocks; V I. ,,weak” zone (thin, plastic and hard 

^  formations)

Vizsgálataink újabb törekvése a karotázs és közetfizikai paraméterek össze
függésére irányulnak.

A 8. ábrán jó összefüggést láthatunk tiz egyirányú nyomószilárdság és a 
neutron-gamma sugárzás között annak ellenére, hogy az ipari fúrásban, a minta
vételek nem a karotázs görbe alapján történtek.

Az összefüggések tisztázásához karotázsgörbe alapján végzett talajmecha
nikai mintavételezésre lenne szükség, a pont minták és a hozzájuk rendelt karo
tázs értékek biztos mélységi egyezéséhez. Az elsődleges rétegsor leírása alapján 
a helyszínen meghatározott minta mélységek néhány dm-rel eltérhetnek a karo
tázs mélységektől.

Szükséges lenne ezen kívül a talajmechanikai laboratóriumi vizsgálatra kije
lölt minták geofizikai paramétereit laboratóriumi módszerekkel is meghatározni
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7. ábra. Példa karotázs görbék geotechnikai elemzésére.
J  elmagyarázat: Kőzet jelek magyarázata: 5. ábra szerint. Ip: Plasz
tikus index. 1.: Magas plaszticitású agyag rétegek a természetes 
radiológiai görbe szerint. 2.: 2,5 cm-es fúrólyuk sugár bővülés 
tartománya. 3.: 5,0 cm-es fúrólyuk sugár bővülés tartománya. 
a: fúrókorona átmérő vonala, b: a kis méretű (50 mm-es) át
mérőnövekedés vonala, c: a nagyméretű (100 mm-es) átmérő- 

növekedés vonala.

P u c. 7. Пример геотехнического анагиза каротажных кривых 
Условные обозначения: обозначения горных пород те же, как 
и на рис. 5 . J p -  индекс пластичности; 1 -  пласты глин 
с высокой вязкостью по кривым естественной радиоактив
ности; 2  -  диапазон расширения радиуса скважин 2 ,5  см; 
3  -  диапазон расширения радиуса скважин 5 ,0  см; а -  ли
ния диаметра буровой коронки; б  -  линия незначительного 
увеличения диаметра (5 0  м м ); с -  линия значительного 

увеличения диаметра (1 0 0  мм )

Fig. 7. Illustration of the geotechnical analysis of logs 
Legend: Meaning of the rock symbols: according to that in Fig. 5. 
Ip : plastic index; 1. highly plastic clay as indicated by the natu
ral radioactivity log; 2. range of the increase of the 2.5 cm radius 
of the bore-hole; 3. range of the increase of the 5.0 cm radius of 
the ;bore-hole; a. line of the bore crown diameter; c. line of the 

significant (100 mm) increase of the diameter

(látszólagos fajlagos ellenállás, radiológiai jellemzők stb.). Ezek hiányában egye
lőre csak rutin ipari módszerekkel vizsgált fúrások eredményeiből tudunk példát 
mutatni. Ezeknél tehát a jelzett pont minta mélysége általában nem egyezik 
pontosan a karotázs mélységgel.
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E U '  Е З г- Е З з  "  Geo вт-в
8. ábra. A karotázs és kőzetfizikai paraméterek kapcsolata egy fúrás 

szelvényben.
Jelmagyarázat: a: egyirányú nyomószilárdság. A : karotázzsal kimuta
tott, igen kemény közbetelepülés. Kőzetjelek: 1.: Lemezes szerkezetű 

agyag. 2.: Tufigén közbetelepülések. 3.: Kemény márga.

 ̂ Puc. 8. Связь каротажных данных с физическими параметрами
горных пород в разрезе скважины 

Условные обозначения: б -  сопротивление сдавливанию; А  -  про
пласток весьма твердых пород, выявленный по каротажным дан
ным; Обозначения горных пород: 1 -  глины с пластинчатой текс

турой; 2  -  туфогенные пропластки; 3  -  твердые мергели

Fig. 8. Relation between logging data and petrophysical parameters in 
the cross-section of a borehole; ö compression strength in one direc
tion; A . interbedding of very hard rocks as indicated by logging data;
Sy?nbols of rocks: 1. clay of laminated structure; 2. tuffogen interbedd

ing; 3. hard marl

A bemutatott tényleges példa figyelmeztet arra, hogy a rendszeres minta
vételek között kimaradhat, az adott építési munka szempontjából egy-egy lényeges 
szélső értékű közbetelepülés vizsgálata, mint például a vizsgált fúrás 39,5 m mély
ségében jelentkező nagy ellenállású, nagy neutron-gamma sugárzású, tehát nagy 
keménységű réteg változás. Ez torzítja a nyomószilárdsági szelvényt, és végső 
soron váratlan építési problémákat okozhat.

A 9. ábrán a következőkre hívjuk fel a figyelmet:
1 . A természetes térfogatsúly szelvény helyenként jó egyezést mutat a neutron

gamma szelvénnyel. A felső szakaszon fennálló eltérést a tufigén kőzet nehéz 
ás vány frakciójának változása okozhatja. Ezt a feltételezést alátámasztja, 
hogy a tufigén agyag azon felső szakaszában jelentkezik az eltérés, ahol a 
természetes gamma intenzitás is lényegesen kisebb, mint az alsó rétegben. 
(Tehát a már említett vizsgálatoknak, a párhuzamosított minták teljes kőzet
tani, kémiai elemzésére is ki kell terjednie!)
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Geo Őlf-9
9. ábra. A  karotázs görbék kőzetfizikai értelmezése egy fúrásban. 

Jelmagyarázat: y n: természetes térfogatsúly. A : Karotázzsal kimuta
tott gyenge kőzetzóna (laza, tufigén homok). B : Karotázzsal kimuta
tott tömörebb közbetelepülések (7 db); 1,2 m : neutron-gamma csúcs 

(tömörebb kőzet) és a térfogatsúly görbe csúcsának eltérése.

Puc. 9. Определение физических параметров горных пород по 
каротажным кривым в сктажине 

Условные обозначения: уп -  естественный объемный вес; А -  зона 
рыхлых отложений (рыхлые туфогенные пески), выделенные по 
каротажным данным); В -  более плотные пропластки (7), выде
ленные по каротажныы данным; 1,2 м пик кривой НГК (против 
более плотных образований) и отклонение от него пика кривой 

объемного веса
Fig. 9. Petrophysical interpretation of logs in a bore-hole. 

Legend: y n natural bulk density; A : weak zone (loose, tuffogen sand) 
as indicated by logging data; B : 7 interbeddings of more compact rocks 
as indicated by logging data; 1.2 m : difference between the peak of 
the neutron-gamma log (more compact rock) and that of the density log

2 . Nagyszerű, és építéstechnológiai szempontból igen jelentős a N:gamma szel
vény felbontóképessége az alsó szakaszon, ahol öt kemény közbetelepülés 
mutatható ki. (,,i?” jelek). Ezeket a ritka laboratóriumi vizsgálatok nem ész-
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lelhették. De ott is, ahol feltételezhetően a tömörebb kőzetpadra esett a minta
vétel (53,5m ) a N-gamma csúcs 1,2 m-rel eltér a természetes térfogatsúly 
csúcstól, ami a minta mélység meghatározásának hibája lehet.

3. Figyelemre méltó még a 38 m körüli mikro-ellenálláscsúcs értelmezhetősége 
( „A ” jelű). Mivel ezzel azonos mélységben természetes-gamma csúcs és l i 
gámmá inflexió jelentkezik, ezt az „abnormalitást” valamiféle rosszul osztá
lyozott laza tufa-homoknak ítélhetjük. Mindenesetre építéstechnológiailag 
ez  ̂ szint jelentős ,,gyenge zóna” .

Kiemelkedően fontos geológiai feladat, harmadkorú üledékes kőzetekben 
történő alagútépítés tervezésénél, a valódi rétegdölési viszonyok megbízható meg
határozása. Geológiai módszerekkel meghatározható vezetőszintek hiánya esetén, 
a geofizika nyújthat segítséget. A munkánkban kialakult módszer kétféle:
— mechanikusan megjelölt, vagy perforátorral* vett orientált mintavétel, (ez 

lokális eredményt ad),
— korrelálható vezető szintek meghatározása kétdimenziósán elhelyezett fúró

lyukakban.
(Ez biztosabb, regionális eredményt ad.)

10. ábra. Karotázs korreláció alapján meghatározott regionális rétegdőlés.
Jelmagyarázat: 1., 2., 3.: Vezető szintek. Kőzetjel: 5. ábra szerint. A fúrás jele mellett a karotázs 

vezető szint, tenger szint feletti magassága szerepel, méterben.

Puc. 10. Региональное направление наклона пластов, определенное по корреляции каро
тажных кривых

Условные обозначения: 1, 2, 3 -  опорные горизонты; обозначения горных пород те же, как 
на рис. 5. Рядом с номерами скважин указана высота опорного горизонта над уровнем

моря в метрах
Fig. 10. Regional dipping of the layers

Legend: 1, 2 , 3. guiding horizons; Symbols of the rocks: see Fig. 5. Beside the symbol of the bore
hole the guiding horizon and its height above see level is given in meters

* OFKFV-nél kidolgozott módszer.
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Az első módszerről csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy ha az abszolút 
földrajzi iránnyal jelölt kőzetminta darabon csúszólap is látható, akkor az azon 
levő elmozdulási rovátkoltság térbeli szöghelyzete alapján, abszolút tektonikai 
mozgásirányok szerkeszthetők ki.

A regionális dőlés meghatározásra a 10. ábrán mutatunk példát. A kutatási 
vonalon egymásután következő (az ábrán a két szélső) fúrás szelvényében 3 db 
kitűnően azonosítható szint volt kimutatható. Ezért lemélyítettünk még egy 
fúrást a két fúrás közé, de a kutatási vonalon kívül, amiben szintén jelentkezett a 
3 vezető szint. A rétegdőlés meghatározása most már mérőszámos ábrázoló 
geometriai feladat volt. Az 1 -es jelű vezető szint csapásvonalait megszerkesztve 
megkaptuk az abszolút dőlés irányt, egy kb. 1 hektárnyi területre vonatkozóan. 
A dőlés mértéke 7°-nak adódott. Ezt ellenőrizhettük a kötőanyag leírás réteg- 
dőlés adataival.
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