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T á r g y s z a v a k :  mélyfúrás, számítógépes szövegszerkesztés

Az „Országos Földtani Adattár” szolgáltatásainak fejlesztése és a számítógépes 
adatfeldolgozás köréből e cikk a „Magyarország Mélyfúrási Alapadatai” kötetek új, számí
tógépes szerkesztésének menetét mutatja be.

A kötetek adattartalmának megfelelő számítógépes adatbázis kialakítása előtt a 
földtan különböző területein dolgozó szakemberek bevonásával úgy módosították a már 
meglévő adatszerkezetet, hogy az még részletesebb, de ugyanakkor egységes, megbízható 
információkat szolgáltathasson a földtani kutatófúrásokról. A beviteli adatszerkezetet 
(input képernyőt) tartalmazó ábrák is szemléltetik e módosításokat.

Az adatbázisban való számítógépes lekérdezés lehetséges módozatainak leírása után 
egy konkrét keresés eredménylistáját mutatja be a szerző.

A számítógépes szerkesztés menetének leírását és folyamatábrán való ábrázolását 
egy fúrás adathalmazának megfelelő, VENTURA szövegszerkesztő programmal előállí
tott nyomdakész tükörlap bemutatása teszi teljessé.

Bevezetés
‘ I

A „Magyarország Mélyfúrási Alapadatai” kötetek 1963. év óta jelennek meg. Azóta már 
jól ismerik és használják a földtan területén dolgozó szakemberek, szerkesztésének munkafo
lyamatát már több szakcikkben és kiadványban ismertették. Jelen cikkben a hagyományostól 
eltérő, számítógéppel végezhető munkafolyamatokat ismertetjük, az adatbázis szerkezetét is 
bemutatva.

Előzmények

Az e kötetekben közreadott fúrások adatainak számítógépes feldolgozása már 1982-ben 
elkezdődött a Magy. Áll. Földtani Intézet Nyersanyagértékelő és számítástechnikai önálló osz
tálya szervezésében a székesfehérvári SZÜV-nél.

A  Földtani Intézetben az adattári munka és szolgáltatásaink fejlesztése során már elké
szült a mélyfúrási kataszter számítógépes programja és lekérdező rendszere. Az adatbázis 
feltöltése tájegységenként folyamatosan történik. 1989. évben a jelentéstár számítógépes nyíl-



vántartási rendszerének kiépítését is megkezdtük, a tárgyévi anyag rögzítése mellett a vissza
menőleges adatokkal is folyamatosan bővítjük az adatbázist.

Az Adattári osztály a már meglévő PC/M AT típusú számítógép mellé beszerzett egy PC / 
XT típusút is, ezzel a „Magyarország Mélyfúrási Alapadatai” kötetek helyi számítógépes fel
dolgozásának technikai feltétele adottá vált.

A  már évek óta megfigyelhető tendencia — miszerint minél inkább csökken az évenkénti 
fúrásszám, annál nagyobb az igény a már mcglévő ihformáéiők mihd gyorsább e 1 érésére — is 
szükségszerűvé tette a fejlesztést.

Az Intézet, mint költségvetési intézmény pénzügyi nehézségei is felvetették, hogy a kötet, 
illetve az adatbázis előállításában meglévő párhuzamos munkafolyamatokat és az ezzel együtt 
járó többletköltségeket kiküszöböljük (pl. az Intézetben történő adatrögzítés a nyomdai sze
dést és a költséges — SZÜV-ben végzett — adatrögzítést is helyettesíti).

A  hagyományos szerkesztés során előállított kötetekben közölt fúrások mélyítésének idő
pontja és a kötetek megjelenése között rendszerint két év telt el. E hosszú átfutási idő csökken
tésére is igény mutatkozott, amely a szerkesztési munkafolyamatok gépesítésével meg is való
sítható.

Előkészületek

1989. év tavaszán megkezdtük a kötetek szerkezetére, illetve adattartalmára vonatkozó 
esetleges módosítási javaslatok összegyűjtését. Az összeállításban már nagy tapasztalattal ren
delkező szakembereken (lektorok, főszerkesztő, műszaki ellenőrök) kívül az egyes kutatási 
ágak (bauxitkutatás, építőipari nyersanyagok kutatása, vízkutatás... stb.) geológusainak, va
lamint a MÁFI anyagvizsgálati osztályok szakembereinek véleményét is kikértük. A sokféle és 
sokszor egy-egy kutatási ág számára kiemelkedően fontos módosítási javaslatokat együtt vitat
tuk meg, és döntöttünk azokról. Döntésünkben szem előtt kellett tartanunk azt is, hogy a vál
toztatások a már meglévő adatszerkezetbe beilleszthetők legyenek, így az új kitöltési utasítás
ban a következő főbb módosításokra hívtuk fel adatszolgáltatóink figyelmét:

a) A fúrás céljánál két célt is meg lehet jelölni, ha annak másodlagos célja is van. Példa
ként említve, ha egy barnakőszénkutató fúrás másodlagos célja a vízkutatás, akkor erről utaló 
lapot is ki kell tölteni, és így az adott fúrás neve, jele és száma a vízkutató fúrások fejezetébe is 
bekerül.

b) A koordináták adatainál, amennyiben van, kérjük az EOV koordinátákat is beírni. A 
budapesti stereo koordinátarendszert Stereo-Bp-nek, míg a Gauss-Krügert Stereo-nak kérjük 
jelölni, hogy azok egyértelműen elkülöníthetők legyenek.

c )  A  rétegsor leírásánál csökkentettük a megkötések számát (pl. a talaj megnevezés 
közölhető), a kőzetmegnevezéssel együtt szinte már összetartozó fogalomként használt ősma
radványok nevei is közlendők (pl. miliolinás—alveolinás mészkő).

d )  A fúrómagmintán elvégzett vizsgálatoknak már nem csak a csoportmegnevezéseit kell 
megadni (kémiai, talajmechanikai... stb.), hanem a részletesebben megadott vizsgálatfajták 
kódját. Ezek a következőek:

K é m ia i  v iz s g á la to k  (K)
TE
RE
VM
SZK
RP
PH
B
SZA
IZ

teljes elemzés
részletes elemzés
vízminőség-elemzés
színképelemzés
redoxpotenciál
pH
bauxitelemzés
szervesanyagvizsgálat
izzítás



Ásvány-kőzettani-szedimentológiai vizsgálatok (ÁSZ)
c s csiszolat
MM mikromineralógia
X röntgenanalízis
IS infravörös spektroszkópia
TA termoanalítika
SZE szemcse
NA nehézásvány
KA kavics
KO koptatottság
FS fajsúly
TS • térfogatsúly
OM oldási maradék
KD kalcit-dolomit
K kalcit

Őslénytani vizsgálatok (Ő)
MIA mikrofauna
MIS mikrofácies
MAA makrofauna
P palynológia
KP karpológia
MAF makroflóra

Talajmechanikai vizsgálatok (TM)
TV természetes víztartalom
TH telítési határ
FH folyási határ
SH sodrási határ
Pl plasztikus index
LZS lineáris zsugorodás
Ö ödométeres
ÁK áteresztőképesség
VK vízfelvevőképesség

Technológiai vizsgálatok (T)

MEO MEO (szén)
MT nedvességtartalom
LS litersúly
TÁ tűzállóság
TS térfogatsúly
NYO nyomószilárdság
NYI nyírószilárdság
TG tömegeloszlási
IÁ időállósági
AI agyag—iszaptartalom

e) A fúrólyukban elvégzett geofizikai és egyéb mérések jelei mellé a leggyakoribb hidro
geológiai mérések betűjelét is felvettük, így ezek is közlendők. E betűjelek és magyarázataik a 
következők:

SZ szűrőzött szakasz van
VN víznívómérés
QH kapacitásmérés (Q—H görbe felvétele)
QHP mélységi víznyomásgörbe felvétele



VT visszatöltődés mérése
GT gáztartalom mérése
GVV gáz—víz viszony
BP buborékpont meghatározása
KAL kaliberezés

Az előkészületek köyetkező.szakaszában=az eridig-megje,1ent-köte,tp.k-gondos áttekinti 
se után — megadtuk az egyes adatmezők szerkezetét és a várható maximális terjedelmét is.

A „Magyarország Mélyfúrási Alapadatai” kötetek számítógépes rögzítésére és szerkesztésére 
szolgáló „Ariadne”program rövid bemutatása

A program az alábbi követelményeknek kellett hogy eleget tegyen:

a) A feltöltött adatbázis könnyen kezelhető, a képernyő áttekinthető kell hogy legyen. 
Bármely adatmező tartalmára kérdezni lehessen, annak tartalma szerint a fúrások csoportosít
hatók legyenek.

b) Az adatbázisból szerkesztett nyomtatási kép a kötet hagyományos formáját kövesse, a 
szerkesztés számítógéppel történhessen. A VENTURA szövegszerkesztő program kezelni 
tudja.

A beviteli adatszerkezetet az 1—4. ábrák szemléltetik.

# MAPI Adattár Mélyfúrási alapadatok Törzsadatok *
--------------------------------------------------------------- 1 Rekord: .... 12 \-----
Tájegység 3202 III. D U N Á N T Ú L I-K Ö Z É P H E G Y S É G  é k > I  R É S Z E  É S  N Y - I  ELŐTERE 
Kutatás Alapkutatás

Nyersanyag kutatás Barnakőszén-kutató fúrások
Község hány,
Fúrás jele M. száma 344. Térképlap száma
Lásd még

a) X -7255.42 Y + 26852.19 Z 267.50 Bf Vetület Stereo-Bp

Fúrás kezdete 1989. május 1.
c) Tálpmélység 476.20 ifi
f) Vi zsgálatok VM , ME0 .

9) Geofizika SP, RÍ, R3 RÍM, R3H,
F, TF, TT, VN, QH, VT

h) Kivitelező FKMV
i) Feldolgozta Só k.i. Imre,
J ) — Dokumen táció MAFI AD: TBV 1

befejezés 1989. július 30.

'0, KGO, GESZ, KGGSüR, NN, NNFI, D,

Zimay Károlyné 
itabánya, FKMV Miskolc

k) Mintaraktár NAFI Csordákét
Lapoz +/- Belép <J Uj lap INS Ismétel / Nyomtat * Jelöl DEL Vége ESC 
Help FI Keresés F2 ABC ki/be F9 Rekord F10 További oldalak A1L+F1-F9

1. á b ra . Az input képernyő első oldala 

F ig. 1 The first page of the input screen



* MAFI Adattár Mélyfúrási alapadatok Rétegsor *________ ______________________________________________ _______ | Rekord: ....12 |---

d)
3.50 m-ig Negyedidőszak: homokos agyag, agyagos mészkő- 

*’örmc?lék

63.00 m-ig
Szarmata: mészkő

___________________Lista: ..3/..5 |-------,
307.20 <ii-ig Oligocén: agyag, aleurit, homok, agyagos

homokos aleurit, aleuritos 
agyag, agyagos homok, kőzet
lisztes agyagmárga, agyagos 
kdzetliszt, homok, agyagos 
barnakőszén, agyag, szenes 
agyag, homokkő, kőzetlisztes 
homokos agyag, agyagmárga

433.60 m-ig
Eocén

476.20 in—ig
K a m i

.---------- 1 Lista: ..4/..5 j----
szenes agyag, homokos agyag- 
márga, agyagos homok, agyag
márga, mészkőbreccsa, agyag, 
mészkő, mészmárga, barnakő
szén, agyagos barnakőszén, 
szenes agyagkő, szenes mész
kőtörmelék, szenes márga, kő
zetlisztes meszes agyag, dolo
mit. doloípi+Jisztes márgaw 
-----------------------1 Lista: . . 5 / . .5 |--------
agyagmárga, mészkőtörmelékes 
agyag, (¿dolomit, dolomittörme- 
lék, márga, dolomitbreccsa

Help KI Belép <J Uj lap IN3 Másol / Töröl DEL Keres F2 Vége ESC

2. á b r a . Az input képernyő második oldala 

F ig. 2  The second page of the input screen

s ÜAFI Adattár Mélyfúrási 1.ipadatok hl
e ) 262.30 - 263.40 m-ig 1.10 m agyagos barnakőszén

338.50 - 338.60 m-ig 0.10 m barnakőszén
338•80 - 339.00 m-ig 0.20 m barnakőszén
.33?. 70 - 340.70 m-ig 1.00 m barnakőszén
342.80 - 343.10 m-ig 0.30 m agyagos barnakőszén
355.90 - 356.50 m-ig 0.60 m barnakőszén
357.80 - 361.90 m-ig 4.10 m barnakőszén
362.30 - 362.70 m-ig 0.40 m barnakőszén
362.90 - 380.00 m-ig 17.10 m barnakőszén
380.40 - 380.70 m-ig 0.30 m agyaqos barnakőszén
385.30 - 387.00 m-ig 1.70 m agyagos barnakőszén
387.40 - 388.40 m-ig 1.00 m agyagos barnakőszén
388.40 - 393.20 m-ig 4.80 m barnakőszén
393.60 - 395.10 m-ig 1.50 m barnakőszén
395.40 - 396.50 m-ig 1.10 m barnakőszén

onanyagok * 
_____ 12 1—

Megjegyzés: A fúrás másodlagos, célja vizkutatás.
Vizmegfigyelőkúttá képezték ki.

Help Fi Lapoz + /- Belép <— l További oldalak Alt+Fl-F9 Rekord F10 Vége ESC

3 . á b ra . Az input képernyő harmadik oldala 

F ig. 3  The third page of the input screen



# Máfi adattár Mélyfúrási alapadatok
Évssám : 1909 
N Sz

Rögzítette?: L Ellenörizte:
Vizád*»tok *

Rekord: .. . .12 |_
Lektorálta:

N ISz • SzGrözött szakasz: 
Nyvsz Nyugalmi vizszint: 
hlozaml

Vizhö Vizhofok:
Ta1phö Talp hőmé r séklet:
Metán

379.50 - 476.20 m—ig
-179.15 m

14.0'C
474.00 m—ben 22.0*C

Help FI Lapoz +/- Belép <-J További oldalak Alt+Fl-F9 Rekord F10 Vége ESC

4. á b ra . Az input képernyő negyedik oldala 

F ig. 4  The fourth page of the input screen

Keresés

Az adatbázisban bármely adatmezőre kérdezhetünk. Több kérdés esetén az egyes adat
mezők ÉS kapcsolatban állnak egymással. Numerikus adatok esetén kérdéseket tehetünk fel az

egyenlő, kisebb, nagyobb, kisebb egyenlő, nagyobb egyenlő, nem egyenlő, tói—ig, kitöltött, 
üres, listás keresés

relációkban.
Szöveges adatoknál a kérdésfeltevés lehetőségei:

és, vagy, nem, tezaurusz, kitöltött, üres.

Példának egy olyan keresést és eredményét mutatjuk be, ahol á kérdésfeltevés a következő 
volt: olyan a Dunántúli-középhegység ÉK-i részén és NY-i előterében mélyült eocén barnakő
szén rétegeket is harántoló fúrásokat keresünk, amelyeket víztermelő vagy vízmegfigyelő ku- 
takká képeznek ki, és nyugalmi vízszint adatuk is ismert. Az eredménylistát az 5. ábra mutatja. 
A leggyakoribb kérdésfeltevések eredménylistáinak nyomtatási képét megőrizzük.

A  kötetek szerkesztése számítógéppel

Az adatlapok beérkezése után azok tartalmát számítógépen rögzítjük. Az előforduló hi
bák egy részének kiszűrésére tesztelő programokat szerkesztettünk. Ezek például megkeresik a 
haszoiianyagok mélységintervallumából hibásan számított vastagságadatokat; vagy megtalál
ják, ha a haszonanyag mélységintervalluma nem illik a haszonanyag korának megfelelő mély
ségintervallumba. Természetesen az ellenőrzés és javítás sok fázisa nem végezhető számítógép-



A fúrás hány,
jele: M.

száma: 337.
Nyugalmi vizszint: -194.90 m
A fúrás Mány,

jele: M.
száma: 338.

Nyugalmi vizszint: -186.30 m
A fúrás Hány,

jele: M.
száma: 340.

Nyugalmi vizszint: -179.98 m
A fúrás Mány,

jele: M.
száma: 342.

Nyugalmi vizszint: -189.85 m
A fúrás Mány,

jele: M.—
száma: 343.

Nyugalmi vizszint: -147.50 m
A fúrás Mány,

jele: M.
.száma: 344. ”

Nyugalmi vizszint: -179.15 m
A fúrás Oroszlány (Bakod) . i * •jele: 0.

száma: 2547.
Nyugalmi vizszint: 2.90 m
A fúrás Oroszlány (Bököd) yjele: 0.

hz áma• 2553.
Nyugalmi vizszint: —13»33 m

5 . á b ra . A lekérdezés eredménylistája 

F ig. 5  The list of results of retrieval

pel, de a számszerű és kötelezően feltüntetendő tényszerű adatok egyeztetésének számítógépes 
ellenőrzése is megkönnyíti a szerkesztők munkáját.

Az összes adatlap rögzítése után a fúrások neve (helységnév) szerint ABC rendbe, majd az 
ún. kódszámok alapján növekvő számsorrendbe rendezzük a fúrásokat számítógépes úton, és 
így kapjuk meg a hagyományos „tájegység—kutatási fajta — községnév szerinti betűrend” szer
kezetet. A kódszámok jelentése ugyanis a következő:

Példa 15 ^  2 12<-kutatási fájta száma (vfzku-
j t a t ó )

tájegység nyersanyagkutatás
száma

A kötetben használatos tájegységi felosztás változatlanul az eddigi rendszert követi. A ku
tatási fajták megnevezésében az előkutatást alapkutatásra módosítottuk, a sorrend a hagyomá
nyoshoz igazodik. így a kódszám utolsó három jegyének a jelentése a következő:

1. ALAPKUTATÁS
01. alap, szerkezetkutató
02. térképező
03. építésföldtani
04. talajmechanikai
05. vízföldtani térképező



2. NYERSANYAGKUTATÁS
01. feketekőszén
02. barnakőszén
03. lignit
04. barnakőszén-, bauxit komplex
05. szénhidrogén
06 bauxíf
07. színesére
08. vasérc
09. mangánérc
10. ásványbányászati
11. építőipari
12. vízkutató

b)
c)
d)

Z s ir a , Z s . 1 . s z . fú rá s
XIX. sz. térképlap

x :+0565.05 y :+0177041,26 z: 194,21 Bf
x: 237515,31 y: 472983,58 z: 194,21
1988. december 1. 1989. június 6.
800,00 m
N e g y e d id ő s z a k : 1,40 m-lg
F e ls ő -p a n n ó n ia l: 537,60 m-lg

Stereo-Bp
EOV

A lsó -p an n ó n ia i: 692,00 m-lg

Miocén:

416,10— 416,20 m-lg 
426,00— 426,10 m-ig 
431,50— 431,60 m-ig 
445,80— 446,10 m-lg 
Szűrőzött szakaszok:

talaj, lösz
agyag, aleurit, agyagmárga, ho
mokkő, homok, szervesfestődé- 
sű agyag, lignit, llgnltes agyag, 
agyagos homok, kavicsos ho
mok, kőzetlisztes agyag, homo
kos agyag, agyagos homokkő, 
kavics, kőzetllsztes márga, agya
gos lignit, kőzetllszt 
kőzetllsztes agyagmárga, homok, 
mészmárgás homokkő, agyag- 
márgás homokkő, homokos ale- 
urlt, homokkő, agyagos homok, 
homokos agyagmárga 
homok, homokkő, homokos mész
kő, homokos kavics, kavicsos 
agyag, agyagos homok, agyagos 
kavics, agyagos homokkő, kavi
csos homokkő, homokos aleurit, 
kavicsos homok, agyag, Bkavlcs 
agyagos lignit 
agyagos lignit 
lignit 
lignit

700.00—  706,00 m-lg
754.00—  760,00 m-lg

800,00m-ig

0,10 m 
0,10 m 
0,10 m 
0,30 m

0
9)

h)
I)
j)

Nyugalmi vlzszint: -2,90 m 
Vízhőfok: 36"C
Talphőmérséklet: 770,00 m-ben 38°C 
K, ÁSZ, Ő, MEO
SP, R1, R2, R3, R1 M, R3M, Rl, TG, GG, NN, D, F, T, TF, TT,
VN, SZ
VSZFKFÜ
Soós Józsefné, Csajági Zsuzsanna 
MÁFI AD: 2165/2, VSZFKFÜ Várpalota

6 . á b r a . A VENTURA szövegszerkesztő programmal előállított nyomdai tükörlap 

F ig . 6  Make-up sheet completed by a VENTURA text editor programme
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A számítógéppel végezhető különböző szempontű csoportosításokkal még a következő 
mellékletek, illetve szerkesztési segédanyagok állíthatók össze:

a fúrások betűrendes mutatója, 
kivitelezők rövidítései,
adatszolgáltatók névsora,_________________ ___________________________________
tartalomjegyzék,
koordinátajegyzék,
adott térképlapra eső fúrások jele és száma,
tájegységenkénti és nyersanyagkutatás-fajtánkénti fúrásszámok (előszóhoz) ... stb.

A javítások, kiegészítések, a mellékletek elkészülte és a végleges szerkezetbe való rende
zés után az adatbázis tartalmát a VENTURA kimeneten keresztül lemezeken az Intézet szer
kesztőségi osztályára, VENTURA szövegszerkesztő programra küldjük, ahol elvégzik a 
szöveg tördelését, a címek és mellékletek beillesztését, azaz a nyomdai tükörlapok előállítását 
(6. ábra). Ezzel a hagyományos munkafolyamatban lévő szedést helyettesítjük, a korrektúra és 
a javítások után a kötet tetszőleges példányszámban sokszorosítható.

A hagyományos és számítógéppel történő szerkesztés vázlatos folyamatábráját a 7. ábra 
szemlélteti.

Az információszolgáltatás és a szerkesztés fejlesztési lehetőségei

A Magyarország 1:100 000 ma. digitalizált EOV térképének teljes elkészülte után a köte
tek térképmellékleteinek számítógépes úton való előállítása is lehetővé válik.

Igény szerint nemcsak a teljes kötetet, hanem meghatározott szempontok szerinti (pl. épí
tőipari nyersanyagkutató fúrások) részleges adattartalmát lemezeken is értékesíthetjük.

Ha az adatszolgáltatók megfelelő számítógépes háttérrel fognak rendelkezni, bevezethet
jük rövid betanítás után az adatlapok helyett a mágneslemezeken történő adatszolgáltatást.

A  dokumentációs adatmezőben más részadatbázisok kódjának feltüntetésével (pl. Inté
zetünk anyagvizsgálati osztályainak adatbázisai) megkönnyíthetjük további részletesebb, illet
ve speciálisabb adatbázisok elérését.
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The improvement of services in the National Geological Data Base and the introduction 
of computerized data registration, processing and handling comprises also a new, computer
ized editing of the basic data of deep boreholes in Hungary. This paper demonstrates the pro
cess of this work.

Before composing a computerized data base corresponding to the data contents of the vo
lumes the already existing data structure was modified to furnish even more detailed and at the 
same time also homogeneous, sound information on the exploration boreholes. This activity 
was carried out involving experts working in different fields of geological sciences. The figures 
representing input data structures (input screen) also demonstrate these modifications.

After the enumeration of the possible ways of computerized retrieval the author presents 
the list of results of an actual job.

The description of the method of computerized editing together with figures representing 
the process are completed by the presentation of a make-up sheet, ready for print made by 
VENTURA text editor programme, comprising the whole data stock of a given borehole.




