
A műszerkabinok adatainak tárolása és feldolgozása
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A cikk vázlatosan bemutatja a műszerkabinnal történő információszerzés menetét és az 
adatfeldolgozás rendjét. Vázolja a továbbfejlesztett adatlemez szerkezetét és a kapcsolódó 
programcsomag nyújtotta lehetőségeket,

В настоящем работе показывает ход приема информации и режим обработки 
данных. Предстобляется структура развыванного диска данных и возможности 
бклучаемых пакетов программов.

The article shows collection of informations by mud- logging unit and course of data 
processing. Gives the broad outlines of the structure of qualif ied data- disc and exhibits 
new possibilities by developed program- package.

Az a törekvés, hogy kutatófúrásokat minél 
biztonságosabban, belőlük minél több információt 
merítve mélyíthessenek, vezetett oda, hogy kísér
letek és folyamatos fejlesztés eredményeképpen a 
70-es évek végére több cég kifejlesztett olyan, in
tegrált, on-line rendszerű egységet, amely egy-két 
fős személyzettel önmagában képes egy mélyfúrás 
minden lényeges műszaki paraméterét mérni, 
regisztrálni, képes a kifolyó öblítőiszapból és 
in-situ végzett geológiai vizsgálatokból nyerhető 
földtani információk folyamatos megszerzésére.

A regisztrátumok és az on-line adatok azonnal 
számos támpontot adnak, az off-line programok 
pedig (a személyzet végezte geológiai vizsgálatok 
eredményeinek segítségével (pl. VMS; maggáz)) 
lehetőséget adnak gyors és pontos számítások 
elvégzésére részben geológiai természetű kérdések 
eldöntésénél (pl. telepértékelés), részben számos 
műszaki feladat jelentkezése esetén (iszapsűrűség 
növelés, Surge—Swab, hidraulika). Az ilyen ka
binok nyújtotta biztonság és információbőség 
hallatlan előnyöket biztosított az operatív vonalon 
dolgozó szakemberek számára és a 80-as évek kez
dete óta e kabinok használata világszerte elterjedt.

A műszerkabinok eredményeinek megjelenésével 
szinte egyidőben hazánkban is történtek kísérletek 
fúrásellenőrző számítógépes rendszer létrehozására. 
Ez az erőfeszítés az akkor rendelkezésre álló szá
mítástechnikai (elsősorban hardware) színvonal 
miatt gyakorlatilag eredménytelen maradt.

Az előrelépést az 1982-ben vásárolt műszer
kabinnal beérkezett HP—1000 on-line és HP—25 
(kazettás) off-line gépek biztosították. Az akkor 
világszínvonalú kabin számítógépei és a megvásá
rolt geológiai és műszaki programcsomag lehetővé 
tette a jórészt automatikus adatgyűjtést, a háttér
programok szükség szerinti futtatását és a nyert 
adatok kazettán történő tárolását.

A következő évek robbanásszerű számítástech
nikai (hardware) fejlődése ezeknél a rendszerek
nél is mutatkozott; az 1985-ben és 1986-Ъ&п vásá
rolt TDC-kabinok off-line géj3e már 3 1/2”-os 
merevdiszkes, 256 Kbyte-os HP—216-os volt. 
1987-ben vásároltunk első ízben olyan HP-gépeket, 
amelyek nem a kabin tartozékát képezték. Ezek a 
HP—216-os merevdiszkes doublesides meghajtós, 
512 Kbytes gépek az adatfeldolgozást segítik.
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Röviden tekintsük át az adatgyűjtés, feldolgozás 
és tárolás eddigi gyakorlatát.

A műszerkabin egy kút fúrása során méri és 
regisztrálja a műszaki paramétereket, folyamato
san méri az iszapból kiválasztható gáz mennyiségét 
és összetételét. Ezen adatok egy kiválasztott cso
portja az on-line rendszerre kerül, megjelenik az 
on-line jDrinteren és plotteren, és tetszőleges mély
ségenként (ez jjraktikusan egy méter) illetve a 
megválasztott biztonsági időnek megfelelően fel
kerül az on-line adatkazettára.

A begyűjthető információk egy részét nem tud
juk ilyen automatikusan, egyszerűen megszerezni. 
Ezeket a technikusok vizsgálatainak eredménye
képpen kaphatjuk meg (MS, VMS, Ca C03, furadék- 
összetétel, rétegsor, kor, furadékvizsgálati reak
ciók primer vizsgálati eredmények). Valamennyi 
igen fontos földtani és szénhidrogén-földtani vo
natkozásban. Ezeket az adatokat (a nyers on-line 
adatkazetta vágása és adatlemezre történő transz
ferálása után) a transzferálással részben feltöltött 
adatlemezre visszük fel. Erre a lemezre kerülnek 
még azon megjegyzések, amelyek kategóriákba 
nehezen szoríthatók (rétegsorra, kőzetkifejlődésre, 
körülmények változására, műszaki problémákra 
utaló megjegyzések ezek). Természetesen felkerül
nek e lemezre bizonyos geológiai és fúrási alapada
tok is (kút neve, vállalat, végleges talpmélység, 
hely, koordináták, forgatóasztal tengerszint feletti 
magassága stb.).

Erre a lemezre kerülnek a fúrás befejezését 
követően a Pyrologger készülékkel végzett vizs
gálatok eredményei (ha voltak), és az összes szóba- 
jöhető adat figyelembevételével kialakított véle
ményünk a vizsgálandó szakaszokra vonatkozóan.

Mindezekkel együtt a rendelkezésünkre áll az 
adott kútról egy olyan adatlemez, amelyről az 
adatok számos variációban megjeleníthetők, a 
kirajzoltatott szelvények (köztük a geológus szá
mára legjobban használható masterlog, és Pyro
logger szelvény) tanulmányozásra jól alkalmasak, 
preparáltak, segítségükkel a fúrás menete fő 
vonalaiban, egyes regisztrátumok figyelembevételé
vel részleteiben is, rekonstruálható.

Itt egy rövid megjegyzést kell tenni.
Üzemünk fúrásokon végzett tevékenységének 

fő értékmérője az (a biztonság javára végzett ma
gától értetődő tevékenység hibátlan végzése mel
lett), hogy réteg vizsgálati javaslataink hogyan
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festenek a ténylegesen elvégzett rétegvizsgálatok 
eredményeinek fényében, mennyire helyes követ
keztetéseket vonunk le szénhidrogén észleléseink
ből.

Ez nyilvánvalóan azt követelte és követeli, 
hogy rendre összevessük a tényleges rétegvizsgálati 
eredményeket javaslatainkkal, és tévedéseink okát 
elemezve, értékelésünket javítsuk.

Ennek nyomán jött felismerésünk, hogy a világ 
ilyen, műszerkabinnal szerviztevékenységet végző 
cégei között a Geológiai Szerviz Üzem kitüntetett 
helyzetben van. Kitüntetett helyzetben, mert a 
fúrás során megszerzett információkon túlmenően 
rendelkezésünkre áll több szakterület véleménye,

van összevetési lehetőségünk a karotázs-eredmé- 
nyekkel, és ami a legfontosabb, tudjuk a réteg vizs
gálati eredményeket.

Az a cél, hogy értékelő tevékenységünket ja
vítsuk és a lehetőség felismerése vezetett a döntés
hez, hogy új rendszerű adatlemezt szerkesszünk, 
amelyen az említett adatok is szerepeljenek. A 
döntés után, még a munka megkezdése előtt a célt 
bővítettük, hogy legyen lehetőség arra, hogy a kút- 
könyvi dokumentáció részét képező földtani napi
jelentést is az új adatlemez és programok segít
ségével készíthessük, standard formában megjele
nítve azt.

Tekintsük át az elkészült adatlemez szerkezetét 
(1. ábra). A „0” oldalra kerülő adatok (a fúrási 
alapadatok, a márgasűrűség és karbonátértékek 
kivételével) az on-line rendszerről érkeznek.

Az ,,1” oldal adatait manuálisan kell felvenni.

Tekintélyes részük a fúrás során, más részük azt 
követően, illetve a réteg vizsgálatok elvégzése 
után kerül a lemezre.

Az ilyen formában feltöltött adatlemez birtoká
ban nyertük a lehetőséget, hogy az adatlemezt 
kezelő programok (2. ábra) segítségével az adato
kat számos megjelenítési formában adhassuk a 
szakemberek kezébe.

Az új megjelenítési formák közül kettőt emel
nénk ki. Az egyik új információ összesítőnk. (3. 
ábra). A világszerte alkalmazott formátumtól 
kevéssé eltérve, de a rétegsort, a furadék össze
tételt, a megjegyzéseket illetően a szokottnál 
bővebb választási lehetőségeket kínálva, nemcsak
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az operatív döntésekben, hanem az utólagos fel
dolgozás során is segítheti korrekt következtetések 
levonását.

Az utólagos elemzés és a tervezés szempontjából 
fontosabb lehet a befejező szelvény (4. ábra).

Tartalmazza a fúrás során nyert, geológiai 
szempontból legfontosabb információkon kívül a 
kúton végzett rétegvizsgálatok eredményeit. Le
hetőség van két jellemző lyukgeoifzikai szelvény

ábrázolására, a kivizsgálás során megváltozott 
kútszerkezet bemutatására. Utal a szelvény az 
esetleges mintavételezések mélységére, milyensé
gére (ha volt ilyen), a megjegyzések pedig pikto- 
grammal vagy tetszőleges szöveggel számos tényt, 
érdekes körülményt világítanak meg.

Ügy gondoljuk, hogy adatlemezünk információ- 
halmaza mennyiségében és tartalmában is jelentős
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3. ábra. Ü j információ —  összesítő 
Рис. 3. Новый сумматор информации 

Fig. 3. New masterlog
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hányadát adhatja a központi adatbank adott 
kútra vonatkozó részének és úgy a geológus mint

4. ábra. Befejező szelvény 

Puc. 4. Конечная диаграмма 
Fig. 4. Final log
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S z e i z m o l ó g i a

E l ő s z ó

O lya n  terü leten, ahol földrengés előfordu lhat, nagyobb létesítm ényeket ú gy ke ll te rvezn i, 
h o gy a várható  földrengéseknek e llenálljanak. Különösen fontos ez o lyan  építm ényeknél, 
m elyek esetleges károsodása a környezetet is veszé lyezteti (p l. atom erőm űvek, gátak, 
veszélyes hulladékok tá ro ló i stb .).

A z  1960-as évektől kezdődően az U N E S C O  több ku tatási program ot in d íto tt a term észe
tes ka tasztró fák okozta károk csökkentésére. A  földrengéskockázat m eghatározásával és 
csökkentésével kapcsolatos tanu lm ányok is m egjelentek. A z  atom erőm űvek kiem elt ve 
szélyeztetettsége m ia tt a N em zetközi Atom energia  Ü gynökség kü lön  ajánlásokat do lgozott 
k i a földrengések és földrengésekkel kapcsolatos jelenségek figyelem be vételére az atom erő
m űvek tervezésekor és telepítésekor.

M ind az U N E S C O , m ind a N A Ü  anyagok azonban csak ajánlásokat ta rta lm aznak, be
tartásuk nem kötelező. E zé rt a legtöbb országban az ajánlások alap ján nem zeti szabványo
k a t hoztak lé tre , m elyek kötelezően ír já k  elő, hogy m ilyen  esetben és m ilyen  m ódon ke ll a 
földrengés veszélyeztetettséget m eghatározni. H azánkban az ilye n irá n yú  előírások még nem 
szü lettek meg. Ennek eredm énye, hogy teljesen esetlegesen, a tervező tá jékozottságától, 
gazdasági és nem egy esetben p o litik a i körü lm ényektő l függően fo lyn a k  a kutatások és 
tervezések. A z  a lka lm azott m ódszereket, az egyes feltárások volum enét pedig szu b jek tív  
érdekek, a különböző tudom ányágak (képviselői?) k ö zö tti küzdelem  határozza meg, m ely 
nem ritk á n  a nem zetközi a ján lásoktól való kom oly eltérésekhez vezet.

A  paksi atom erőm ű tervezése és építése egy 1966-ban k ö tö tt szovje t— m agyar á llam közi 
egyezm ény alap ján in d u lt meg. A k k o r a szovje t tervező in tézet a földrengéskockázati adatok 
h íjá n  —  az illetékes m agyar vezetők jóváhagyásával —  kü lön  m éretezést nem végzett, 
hanem a m eglévő 6-os M S K  in tenzitásra  m éretezett te rve t adaptálta. Később, a 70-es évek 
végén elkezdődött a te lephely fö ld ta n i vizsgá lata , de ekkor m ár a te rü le t szeizm ikus kocká
zatának m eghatározása csak a tervezési értékek alátám asztását szolgálhatta.

N éhány éve fe lve tőd ö tt az erőm ű ú j, nagyobb te ljesítm ényű  b lokokkal va ló  bővítése, 
s ez ú jra  előtérbe hozta a fö ld ta n i és szeizm ikus v iszonyok korszerűbb, igényesebb v izsgá la 
tá t. B izon yos praktikusnak látszó okok m ia tt azonban a Pannon-m edencét jó l ism erő 
hazai szakem berek h e lye tt a kutatások elvégzésére a S z U T A  F ö ld fiz ik a i In tézete  ka p o tt 
m egbízást. M indez m eglehetős ellenérzést v á lto tt k i a hazai fö ld tudom ányi társadalom ban, 
ráadásul a h e ly i v iszonyokat kevésbé ism erő szovje t kollégák következtetéseiket sem tud ták 
m egnyugtatóan m egvédeni. Ily e n  előzm ények u tán  a M Á E L G I koordinálásával 1989-ben 
—  közel ké t évtizedes késéssel —  kaptunk m egbízást Paks földrengéskockázatának m eg
határozására. E  m unka néhány eredm ényét tarta lm azza a következő három  tanu lm ány.

Budapest, 1990. szeptem ber
Tóth László
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