
Vízkutató fúrásokban mért régi karotázs szelvények 
minőségellenőrzőit kiértékelése 

1992—1994

DRAHOS DEZSŐ1 (témavezető), CSERE SALÁT PÉTER1

D. Dr a h o s , L . Cserepes , P . Sa l á t : Quality controlled log evaluation of old water well 
logs

OTKA nyilvántartási szám: T 4236

A geofizikai és vízügyi adattárakban nagy szám
ban találhatók évekkel vagy évtizedekkel korábban 
mélyített kutak karotázs szelvényei. A régi szelvény 
komplexumok természetes potenciál mérésből, faj
lagos ellenállás mérésekből (rövid normál, hosszú 
normál és gradiens) és természetes gamma aktivitás 
mérésből álltak. Ezekhez járultak később az ál
talában nem hitelesített gamma-gamma és neut
ron-gamma szelvények. A korabeli szelvény kiér
tékelés többnyire csak a víztároló rétegek kijelölésére 
szorítkozott, és ritkán volt lehetőség a porozitás és 
agyagtartalom számszerű meghatározására.

Fölvetődött a kérdés, hogy lehet-e a régi szel
vénykombinációkra alkalmazni az újabban kidolgo
zott minőségellenőrzött szelvénykiértékelési mód
szereket, és kaphatunk-e a hidrológia és hidrogeo- 
lógia számára újabb ismereteket.

A szelvények minőségellenőrzött kiértékelésére a 
súlyozott legkisebb négyzetek módszerét alkalmaz
tuk. Ennek bemeneti adatai: a mért szelvények és a 
mért szelvények szórásai. A szelvények szórásai 
általában valamivel nagyobbak a szénhidrogén ka- 
rotázsban alkalmazottaknál, amelynek oka, hogy a 
régi szelvények megbízhatósága — különösen a nem 
kalibrált nukleáris szelvényeké — kisebb, mint a mai 
modern szelvényeké.

Szintetikus szimulált mérési eredmények alapján 
a laza törmelékes üledék modelljét az alábbi három 
komponensből összetettnek feltételezzük: *

*ELTE Geofizikai Tanszék, H-1083 Budapest, Ludovika tér 2.

— finomszemcséjű frakció: SHALE (agyag és 
kőzetliszt együttese),

—  durvaszemcséjű frakció: MATRIX (finom és 
durva homok, kavics együttese) és

— porozitás: POROSITY (a mozgásképes víz).
Az anyagmérleg egyenlet miatt a három kompo

nens valójában két ismeretlent jelent, és így a minő
ségellenőrzéshez szükséges túlhatározottság már a 
leggyakrabban mért három szelvény (SP, R és GR) 
esetén is fennáll.

A kiértékelés első lépése a mért szelvények alap
ján történő rétegekre bontás és a jellemző réteg
értékek megadása. A rétegekre bontás általában az 
SP és a fajlagos ellenállás szelvények alapján tör
ténik. Ha több fajlagos ellenállás szelvény áll ren
delkezésre, akkor minőségellenőrzött lyukhatás kor
rekciót végezhetünk, amelynek eredménye az RT 
szelvény.

A formáció kiértékelés bemenő szelvényei az RT 
mellett az SP és a GR szelvények. A kiértékelés 
eredményei a porozitás, az agyagtartalom és a ho
mok mennyiségének becslései és ezek szórásai. A 
szórások mellett a kiértékelés minőségét jellemzi 
még a mért és elméleti szelvénypárok közelsége, 
valamint az inkoherencia szelvény.

A zónaparaméterek és konstansok értékeinek pon
tosítására optimalizációs eljárást dolgoztunk ki. Az 
eljárás egy kijelölt intervallumra ismeretlennek te
kint az ott állandó zónaparaméterek közül néhányat, 
és ezek függvényében minimalizálja az interval
lumra összegezett legkisebb négyzetes célfüggvényt. 
Az eljárás kalibrációs konstansok optimalizációjára 
is alkalmazható.

A permeabilitás meghatározására csak empirikus 
vagy félempirikus formulák állnak rendelkezésre.
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Az irodalomban található számos ilyen formula kö
zül hármat választottunk ki, amelyek a porozitás, az 
agyagtartalom, illetve a fajlagos ellenállás alapján 
számítják a permeabilitást. A háromféle permeabi- 
litás súlyozott átlaga jó egyezést mutat a kútvizsgála-

tok eredményeivel. Az egyes permeabilitás értékek 
közötti eltérés indikálja az eredmény minőségét. A 
számításokat a rétegzett formáció kiértékelés ered
ményei alapján végeztük.

LITHOLOGY EVALUATION

1. ábra. Litológiai összetétel meghatározás SP, RT és GR bemeneti görbékből. Az első három oszlopban láthatók a mért és a 
pontonkénti kiértékelés illesztett elméleti görbéi. A következő három oszlop tartalmazza az eredményeket: a porozitás 

becslését, az agyagtartalom és a homok mennyiségének becslését. A rétegenkénti és a mélységpontonkénti becsléseket együtt 
ábrázoltuk. A becslések szórásai közül csak a rétegenkéntieket tüntettük fel. Az utolsó oszlopban található a redukált

inkoherencia
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A kiválasztott rétegeket litológiai osztályokba so
roltuk a kőzet ásványi összetételét tükröző agyag/ho- 
mok arány alapján és az átlagos szemcseméret el
oszlást jellemző permeabilitás alapján. Kilenc li

tológiai osztályt definiáltunk az agyagtól a kavicsig.
Az eljárást közvetlen fúrási adatokkal (magminta 

és furadék) történt korreláció segítségével kalibrál
tuk.

2. ábra. Fajlagos ellenállás kiértékelés mélységpontonként. A modell elárasztott zónát nem tartalmazó, vertikálisan végtelen 
vastag réteg. A kiértékelés a rövid és hosszú normál ellenállás szelvények, valamint a lyukátmérő és iszap fajlagos ellenállás 
alapján történt. A baloldali oszlopban a mért SNORM és a hozzá illesztett SNORMTH szelvény látható. A következő oszlop 

az LNORM és LNORMTH szelvényeket tartalmazza. A harmadik oszlop a lyukhatásra korrigált RT fajlagos ellenállás 
szelvényt mutatja együtt a szórásból képzett alsó-felső hiba görbékkel
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3. ábra. Permeabilitás meghatározás és litológiai osztályozás. Az első négy oszlopban az előző ábra eredményeit ismételtük 
meg. Az 5. oszlop tartalmazza a porozitásból és agyagtartalomból meghatározott PERMBLTY.PHI, illetve 

PERMBLTHY.SHL permeabilitást. PRMBLTY.AVG jelöli az átlagos permeabilitást. Az értékek mdarcy egységben adottak.
A 6. oszlop tartalmazza a litológiai osztályozás eredményeit
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