Egyesületi hírek
A 15. Geofizikai Vándorgyűlés 1986. május 27 — 28. Miskolc
Egyesületünk észak-magyarországi csoport ja a miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetem Geofizikai Tanszékével együttműködve május végén rendezte meg az
immár tizenötödik Geofizikai Vándorgyűlést.
A helyszín választás nem volt véletlen, hiszen az 1985186-os tanévben ünne
pelte 250 éves jubileumát a magyar műszaki felsőoktatás. Vándorgyűlésünk hely
színéül az egyetem vadonatúj: gyönyörű épületszárnya, a jogtudományi kar új
otthona szolgált.
Május 27-én 10 órakor dr. Deres János, egyesületünk főtitkára nyitotta meg a
vándorgyűlést. A jelenlevők köszöntése után ismertette a két nap programját,
majd átadta a szót dr. Takács Ernőnek, a NME Geofizikai Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanárának, aki a bányamérnökképzés 250 éves történelmét idézte
fel, amely Selmecbányán és Sopronon keresztül, valamint viharos történelmi
fordulatok után került Miskolcra, s az utóbbi évtizedek sikerei bizonyítják, hogy
jó otthonra lelt itt. Takács professzor előadását dr. Hámor Gézának, a MÁFI
igazgatójának előadása követte, amely részletesen bemutatta Észak-magyarország jelenlegi földtani modelljét, jól példázva az együtt mű ködést a földtani in
formációszerzésben geológusok és geofizikusok között.
Rövid szünet után pedig megkezdődtek a szekciógyűlések. Két szekcióban
összesen 37 előadást hallgathatott meg a mintegy 120 regisztrált résztvevő a két
nap alatt.
Nehéz volna felsorolni az előadók nevét és előadásaik címét (már csak la
punk korlátozott terjedelme miatt is), ám megállapíthattuk azt, hogy az elő
adások témái átfogták a gyakorlati geofizika egészét. Érdekes színfoltja volt a
vándorgyűlésnek, hogy a szekciókon kívül számítógépes bemutató előadásokat is
tartottak.
Az első napi előadások után este a miskolctapolcai Park étteremben rendezett
baráti találkozón vettünk részt. A vidám hangulatú est után pedig a kellemes és
elegáns Juno Hotelben tértünk nyugovóra. A második napi előadássorozat kora
délután ért véget, s ez egyben a vándorgyűlés befejeztét is jelentette.
Az idei vándorgyűlésünknek méltó helyszíne volt a jubileumát ünneplő
miskolci egyetem, s egyesületünk őszinte köszönettel tartozik a rendezőbizott
ságnak, amely pontos és lelkes tevékenységével nemcsak a vándorgyűlés sikeré
hez járult hozzá alapvetően, hanem meglehetősen magasra tette a mércét az eljö
vendő vándorgyűlések szervezői elé is.
Imre Tamás
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Beszámoló a 10. európai Rétegldértékelő
Szimpóziumról
A 10. európai Rétegkiértékelő Szimpóziumot az Aberdeen Well Log Analysts
Society (A W L A S ) rendezte 1986. április 23 —25. között Skóciában, Aberdeen
városában, ahol az Északi-tenger medenceterületének szénhidrogén-bányászati
irányító központjainak jó része települt. A szimpóziumot — szokás szerint — a
jelenleg működő négy európai SPWLA szakosztály (Páris, London, Stavanger,
Aberdeen) együtt szervezte. A tudományos programot szervező Technológiai
Bizottságba magyar tagot is beválasztottak Barlai Zoltán, az ELGI tudományos
tanácsadója személyében, akit április 25-én a déletőtti két ülésszak (Kőzetfizikai
tulajdonságok, Agyagos homokkövek) elnöki tisztjére is felkértek.
A szimpóziumon kb. 250 fő vett részt, köztük az 5 fős magyar delegáció.
Az előadások 8 ülésszakra voltak csoportosítva: termelő kutak szelvényezése,
fúrás közbeni szelvényezés, matematikai eljárások, geológiai alkalmazások, re
pedések kimutatása, kőzetfizikai tulajdonságok, agyagos homokkövek, nukleáris
módszerek.
Ezenkívül négy vitaülésszakot is szerveztek: A készletbecslések egyes mate
matikai valószínűségi kérdései, Rendellenes sűrűség-neutron szelvényelválások, K ő
zetrepedések, Karotázs szelvények geológiai felhasználása témakörökben.
Itt most a szimpózium néhány, számunkra is fontos előadására hívjuk fel a
figyelmet:
2. A Schlumberger Társaság speciális, nagy felbontóképességű mikroelektromos
szondát (Formation Micro-electric Scanning: FMS) hozott létre, amelyben
2 szondapapucson 4Ö —40 vezetőképességmérő elektród van elhelyezve, és
fénymodulációs display segítségével folyamatos képet szelvényeznek a fúró
lyuk faláról; e képek világosan mutatják a vékony agyag- és homokcsíkokat,
továbbá a kőzetrepedéseket. Itt érdemes utalni arra, hogy 4 éves kutatási
fejlesztési szerződés keretében hasonló fejlesztést végez 1984. szeptember.1-je
óta az ELGI a Szolnoki Kőolajkutató Vállalat Geofizikai Főosztálya részére.
2. Kifejlesztettek 6 karú rétegdőlésmérőt, amely megjavítja a jelenleg használt
4 karos rendszerek mechanikai, elektromos és matematikai jóságát.
3. Olyan rendellenes szelvényelválásokat észlelnek egyes geológiai területeken a
sűrűség- és neutronszelvények között, amiket nem tudnak megmagyarázni.
Ezzel a problémával nekünk is foglalkoznunk kell hazai területeinken.
4. A Dresser Atlas kifejlesztette a PDK —100 tip. impulzusüzemű neutrongenerátoros szondáját 42,8 mm átmérővel, termelő kutak vizsgálatára.
Ez a szonda számos fontos feladatot old meg az olaj és gáz megkülönböztetése
területén mind a kőzetben, mind pedig a kútüregen belül.
5. Matematikai módszert dolgozott ki a British Petroleum (BP) kutató köz
pontja arra, hogy miként lehet a rétegsor finom vertikális felbontását ki
nyerni a kompenzált sűrűségszelvényből maximális entrópián alapuló in
formációelméleti módszer segítségével.
6. A kemény kőzetekben a repedések kimutatására ma már több módszer áll
rendelkezésre. Ezek közül a leghatékonyabbak:
— A mikroelektromos érzékelő eszköz (FMS) és a speciális mikroakusztikus
eszköz (Borehole Televiewer; BHTV);
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— Olaj bázisú iszapban a refrákiált hullámokkal a lyuk kerülete mentén
dolgozó mikroszónikus eszköz (Circumferential Acoustic Tool: CAT)
és az elektromágneses hullámokkal dolgozó eszköz (Electromagnetic
Propagation Tool: EPT) a hatásosak.
Megjegyezzük, hogy a repedéseket akkor lehet megbízhatóan kimutatni
‘ ezekkel az eszközökkel, ha azok nem túl sűrűén helyezkednek el a fúrólyuk
falán.
7. A Dresser Atlas új Z-sűrűségszelvényező szondája 256 csatornás spektrumfelhozatalt biztosít nagysebességű digitális elektronika segítségével, amit
duar edénybe helyeznek el. Ügy látszik, hogy ez a szonda csúcsteljesítményt
képvisel a spektrum előállítása és feldolgozása terén, ezért nagyon fontos az
eredmények figyelembe vétele az ilyen irányú hazai fejlesztéseknél.
8. Az Angol Ipari és Energiaügyi Minisztérium kalibrációs modelleket hozott
létre a Winfrith Intézetben a nukleáris szondák kalibrálására. Az erről tar
tott előadást kell, hogy tanulmányozza az ELGI, metrológiai állomásának
tökéletesítése érdekében. Sok fontos módszertani és elméleti megállapítást
tartalmaz az előadás.
9. Fontos előadások hangzottak el a kőzetminták karotázs paramétereinek la
boratóriumi méréséről, a kőzetminták előkészítéséről. Ezeket az előadásokat
az SZKFI Békásmegyeri karotázs laborjának figyelmébe ajánljuk.
10. Foglalkoztak a permeabilitás meghatározásának problémáival. Űj lehetősé
get ígér e célra a spektrális gamma szelvényezés Th-komponensének felhasz
nálása.
11. Az agyagos homokkövek komplex karotázs interpretációja terén nem hal
lottunk többleteredményeket a hazai fejlesztés szintjéhez képest.
A szimpóziumon való részvétel jó betekintést engedett a magyar delegáció
tagjainak a nyugat-európai mélyfúrási geofizikai fejlesztés aktuális kérdéseibe.
Örömmel tapasztaltuk azt is, hogy az egyik plenáris ülésen az SPWLA tagok
felvetették azt a gondolatot, hogy az egyik közeli európai Rétegkiértékelési
Szimpóziumot Budapesten szervezzék. Erre a javaslatra delegációnk pozitívan
reagált.
Barlai Zoltán
ELGI
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Ára: 32,50 Ft

