
2.3 M ÉLY FÚ R Á SI G E O F IZ IK A I 
M ÓDSZER- ÉS M ÜSZERKUTATÁS*

A  n u k le á r is  m ű sze rfe jle sz té sb en  a szénhidrogén-termelő kutak vizsgála
tára két szondatípust dolgoztunk ki, amelyek üzemeltethetők az ELGI 
által korábban kifejlesztett KRF típusú nukleáris felszíni egységekkel. 
A KRGNN-3-150-43sHY típusú háromparaméteres nukleáris szondával 
egyidejűleg természetes gamma és két szondahosszas neutron-neutron 
szelvény vehető fel.

AKRFD-l-150-43sY típusú folyadéksűrűség-mérő szonda a kutakban 
levő folyadékok sűrűségének folyamatos mérésére alkalmas. A folyadék
sűrűség mérése a lágy gamma sugárforrás és a detektor közé, a perforált 
szondaházon keresztül beáramló folyadék „átvilágításán” alapszik. A fú
rólyuk zavaró hatását a sugárforrás irányítottságával és a szcintillációs de
tektor árnyékolásával csökkentettük. A KRFD-l-150-43sY típusú szon
da összekapcsolható az ELGI-ben előállított KL-1-150-43Y típusú kar
mantyúlokátor szondával, így a folyadék sűrűségének mérésével egyide
jűleg a vascső karmantyúinak helyzete is mérhető.

A szondák fontosabb adatait az II. táblázat foglalja össze.
A röntgenradiometrikus mérésekhez kifejlesztettük a 36 mm-es átmé

rőjű KRGE-1-150-36X lyukműszert, amely a kisenergiájú (3keV-35keV) 
gamma sugárzások energiaszelektív mérésére, a kőzetösszetétel mennyisé
gi és minőségi meghatározására alkalmas. A falhoz szorító rugóval ellátott 
szondával a vizsgált elemnek megfelelően kiegyenlített, felszínről vezérelt 
szűrőpár segítségével kismélységű bányakarotázs mérések valósíthatók 
meg.

Az 61. ábrán látható blokkvázlatban bemutatott szonda elektronikája 
kis zajú C-MOS integrált áramkörök felhasználásával készült. A lyukmű
szer 4-eres kábelen keresztül csatlakozik a felszíni energiaszelektív karo- 
tázs berendezéshez.

A n u k le á r is  m ó d szer  fe jle sz té s  feladatkörében laboratóriumi körülmények 
között a KRGE-1-50-36X szondával és az NE-5017 típusú hordozható

* A ndrássy L., Baráth I., Békés T., Josepovits Gy., Karas Gy., Korodi G., K ovács  
Jné, L iszt F ., Pákozdi I ., P etőcz V ., R enner J ., Szentesi J ., V iola B .
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II. táblázat

röntgenradiometrikus berendezéssel ismert rézkoncentrációjú (0 - 6 % tarto
mányban) pormintasorozaton végzett mérések eredményeit hasonlítottuk 
össze, amelyek igen jó egyezést mutattak.

A nagyegyházi-csordakúti kutatási területen KRGE-l-120-76s és 
KRGE-l-120-60s típusú spektrál szondákkal bauxitos-szenes fúrások
ban megkezdtük az alapozó méréseket. A kőzetek természetes sugárzó ele
mei közül a kálium (1,37-1,55 MeV), az urán (1,58-1,95 MeV) és a tórium 
(2,45-2,85 MeV) koncentrációját vizsgáltuk a feltüntetett energiatartomá
nyokban. A terület általános radioaktív anyageloszlási vizsgálatával (3-4 
komponenses magelemzési sorozatok) a korábbi mérésekkel egybehangzó 
eredményeket kaptunk.
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61. ábra. A K R G E-1-50-36X röntgenradiometrikus lyukműszer blokkvázlata
1 - detektor (proporcionális számlálócső); 2 - balansz-szűrő; 3 -5 -lineáris erő
sítők; 6 -jelkimenet; 7 -szűrőváltó-motor; 8 -  motorvezérlő; 9 -  nagyfeszültsé
gű egység; 10 -  D C -D C  átalakító; 11 -  tápvezeték; 12 -  stabilizált tápegység

Fig. 61. Block diagram of roentgen-radiometric sonde, type KRGE-1-50-36X
1 -  detector (proportional counter); 2 -  balance filter; 3-5 -  linear amplifiers; 6 -  
output; 7 -  filter changing motor; 8 -  motor controller; 9 -  high voltage unit; 
10 -  DC-DC converter; 11 -  power cable; 12 -  stabilized power supply unit

Рис. 61. Блок-схема рентгенорадиометрического скважины ого прибора KRGE-1-50-36X 
1 -  детектор (пропорциональный счетчик); 2 -  балансовый фильтр; 3-5 -  линей
ные усилители; 6 -  выход сигнала; 7 -  двигатель смены фильтров; 8 -  устрой
ство управления двигателем; 9 -  высоковольтное устройство; 10 -  преобразо
ватель DC-DC; 11 -  линия питания; 12 -  стабилизированный источник тока

А kis átmérőjű szilárd ásványi nyersanyagkutató fúrásokban tovább 
folytattuk kísérleti méréseinket. A mérések kvantitatív értelmezése a mo
dellezési diagrammok alapján történt. A szelvényezést főleg a csordakúti 
és a rudabányai kutatási területen végeztük, ahol egyúttal a vizsgálni kí
vánt mérésfajtát (gamma-gamma, vagy neutron-neutron) ellenőrzés céljá
ból más típusú szondával is elvégeztük. A KRNG-2-130-36sH típusú 
szondával felvett szelvényekből neutron-porozitást számoltunk. A kapott 
értékeket n-porozitás gyakorisági diagramon feltüntetve, a különböző kép
ződmények jól elkülönülnek. A KRG-2-120-36s típusú szondával készült 
szelvényekből sűrűség-értékeket határoztunk meg. Az eredményeket sűrű- 
ség-gyakoriság diagramon tüntettük fel, ahol az egyes képződmények szá
mottevően elkülönültek egymástól. A sűrűségértékek birtokában -  a terü
leten ismert mátrixadatok felhasználásával -  porozitásértékeket is szá
mítottunk. A két eredménysorozatból sűrűség-neutron porozitás grafikont 
készítettünk, ahol az egyes kőzettípusok jól elkülönülnek.
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A háromparaméteres KRGNN-3-150-85sHY nukleáris szondával nagy
mélységű üledékes összletekben végeztünk szelvényezést. A mérési-értel
mezési tapasztalatok azt mutatták, hogy mészköves-dolomitos összletek- 
től eltérő képződményeknél a reális poroz it ásértékek eléréséhez egyéb szel
vények adatainak figyelembevétele is szükséges.

E témakörhöz kapcsolódva, elméleti vizsgálatokat végeztünk kétcso
portos neutron diffúziós egyenletekkel neutronterek tanulmányozására 
háromréteges modellen.

A fúrólyukat körülvevő közeg radiális irányú változását is figyelembe 
véve a következő modelleket vizsgáltuk:

a )  A rétegeket NaCl-tartalmú sós víz telíti, a fúrólyukban édesvíz van, 
az elárasztott zóna édesvíz telítettségű.

b )  A rétegeket édesvíz telíti, a fúrólyukakban NaCl-tartalmú sós víz 
van, az elárasztott zóna sós víz telítettségű.

Mészkő és kvarchomokkő típusú kőzetmátrixokat vizsgálva a porozitás 
mindkét esetben 0  és 40% között változott. A számításokhoz az 1977. Évi 
Jelentésben publikált csoportállandókat használtuk fel.

Vizsgáltuk а Ф х és Ф2 csoport fluxusok értékeit háromréteges modellre 
[Ф 1Л (0 ; z) és Ф2А (0 ; z)], és azokat a megfelelő kétréteges esethez tartozó 
fluxus Ф1А és Ф2А értékekhez viszonyítottuk:

Az 1 és 2  indexek az epitermikus és termikus neutronokra vonatkoznak. 
Korábbi számításaink alapján Q ± =  1 , mivel az elárasztott zóna és az érin
tetlen réteg csak az L 2 termikus csoportállandóban tér el egymástól. 
Eredményeinket és következtetéseinket összefoglalva:

- a  Q viszonyszám egynél nagyobb, ha az elárasztás sós, az érintetlen 
réteg édesvizes, és Q egynél kisebb, ha az elárasztás édes és a réteg
tartalom sós vizes;

-  az elárasztási mélység és a fúrólyukátmérő növekedése csökkenti a 
harmadik réteg hatását;

-  a Q viszonyszám a maximumot, ill. a minimumot a legkisebb fúró
lyukátmérőnél és a legkisebb elárasztásnál veszi fel. Az ELTE Geofi
zikai Tanszék 1978-as vizsgálatai szerint pl. homokkőre 150 mm-es 
lyukátmérőnél és 1 0  cm-es elárasztásnál a fluxus módosulása maxi
málisan kb. + 6 %, ill. -15% (lásd 62. ábra);

-  a Q viszonyszám kb. 1 0 - 2 0 %-os porozitás-intervallumban éri el a ma
ximumot ;

-  homokos képződményeknél az elárasztott zóna hatása jelentősebb 
mint mészköveknél.
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62. ábra. A termikus fluxus változása (Ö2) a porozitás % függvényében
Kőzet: homokkő; szondahossz: 70 cm. Fent: sós iszap, édes rétegvíz. Lent: édes 
iszap, sós rétegvíz. A görbék paramétere: lyukátmérő mm-ben. Elárasztás: 10 cm 
(folytonos vonal), 5 cm (szaggatott vonal)

Fig. 62. Change of thermic flux (Q2) versus porosity (%)
Rock: sandstone; probe length: 70 cm 
Top: salted mud, formation fluid: fresh water 
Bottom: fresh mud, formation fluid: brine 
Parameters of the curves: borehole diameter in mm;
Invasion: 10 cm (continuous line), 5 cm (dashed line)

Рис. 62. Зависимость теплового потока (Q2) от % пористости
Горные породы: известняки; длина зонда: 70 см. Наверху: соленый ил, прес- 
ная пластовая жидкость. Внизу: пресный ил, соленая пластовая жидкость. 
Параметр кривых: диаметр скважины в мм-ax. Обводнение: 10 см (сплошная 
линия); 5 см (пунктир)

А kis mélységű karotázs berendezések fejlesztésében a fotoregisztrálók he
lyettesítésére szervorendszerű direktíró regisztráló-scrozatot készítettünk a 
GAMMA MÜVEK „Analcont” elemének felhasználásával. Tulajdonságaik 
közül kiemeljük a léptetőmotoros papírm eghajtást és az akkumulátorról 
történő üzemeltetést amelyet a rendkívül alacsony teljesítményfelvétel 
tesz lehetővé.
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Az egyszerűbb feladatok megoldására szolgáló KRG-2101 regisztráló 
egyidejűleg két csatorna regisztrálását teszi lehetővé 1 0 0  mm széles papír
ra. A mély ség jelzések a csatornákra kapcsolt hirtelen kitéréssel írhatók fel.

A KRG-4101 regisztráló egyidejűleg négy görbe felrajzolására alkalmas 
két -  egyenként 1 0 0  mm széles -  papírra. A felépítés lehetővé teszi kétszer 
két csatorna regisztrálását különböző mélység-léptékben, ami különösen 
a szén- és érckutatásban jelentős, mivel csökkenti a szelvényezési művele
tek számát.

A KRG-4251 regisztráló egyidejűleg négy csatorna regisztrálására alkal
mas; 260 mm széles papírra 2X 1 0 0  mm-es skálán. Mélység jelzésre külön 
csatorna szolgál.

A K-3000 közepes mélységű karotázs berendezés digitális rendszerének 
üzemeltetési körét tovább bővítettük, indukciós, és akusztikus lyukmű
szerek illesztésével. Az akusztikus terepi módszertani mérések feldolgozá
sának első kísérletei során mechanikai paramétereket (Poisson-szám, 
Young modulus, kompresszió modulus, nyírási modulus) határoztunk meg 
dunántúli bauxitos terület triász karbonátos fekü összletében felvett szel
vényekből.

A mikroszámítógéppel vezérelt karotázs szelvényező- és gyorskiértékelő 
rendszer fejlesztése című témában elkészült egy kísérleti példány (63. ábra).

A fejlesztés folyamán elsősorban a szilárd hasznos ásvány és a vízkuta
tás igényeit vettük figyelembe. Szénhidrogén-kutató fúrásokban történő 
alkalmazásánál mind hardware, mind software területen változtatások 
szükségesek. A rendszer főbb jellemzői:

-  alkalmas 9 analóg szelvény egyidejű mérésére és digitális rögzítésére, 
továbbá maximum kétdetektoros, energiaszelektív nukleáris impul
zusmérésre, 128 energiacsatorna szerinti diszkriminálással;

-  biztosítja az egymást követő húzások szelvényeinek mélységhelyes 
összejátszását, azaz az n. húzás folyamán mérés közben rendelkezésre 
áll az előző n—1 ., valamint az aktuális (n.) húzás összes felvett szel
vénye mélység szerint rendezett, „multiplex” formában;

-  az összes rendelkezésre álló (már valamelyik húzásban felvett) szel
vény és meghatározott típusú operandusok között pontonként vég
rehajtandó műveletek írhatók elő, amelyekhez a rendszer beépített 
speciális függvényeket is tartalmaz;

-  a mérést specifikáló paraméterek és a feldolgozás algoritmusa előír
ható billentyűzetről vagy kazettáról. A feldolgozás specifikálása az 
Intézetben kifejlesztett „KAROLIN” célnyelv segítségével történik;

-  a feldolgozás eredménye megjeleníthető szelvény formájában, de rög
zíthető mágnesszalagon is. Az eredményszelvény a nyers szelvények
kel azonos módon kezelhető, így alkalmas továbbfeldolgozásra is;
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-  a mért- vagy eredmény-szelvények bármelyike fotoregisztráló vagy 
oszcilloszkóp-képernyőre rajzolható, illetve pontonként számkijelzőn 
megjeleníthető. Fotoregisztrálóra maximum 9, képernyőre maximum 
4, számkijelzőre 1 szelvény vihető ki egyidejűleg, amelyek mérés köz
ben tetszés szerint kiválaszthatók;

63. ábra. A mikroszámítógéppel vezérelt karotázs szel vényező és gyorskiértékelő rendszer 
blokkvázlata
A -  mélységjeladó; B -  marker; C -  kábelvezérlő pulthoz;
1 - mérési adatgyűjtő periféria; 2 -  nukleáris kiegészítés; 3 -  mélységjelképző és 
fotoregisztráló elektronika; 4-m ikrogép; 5 -  16-karakteres kijelző; 6 -  billen
tyűzet; 7 -  képernyős kijelző; 8/a, 8/b -  kazettás mágnesszalagos egységek; 9 -  
fotoregisztráló

Fig. 63. Block diagram of microcomputer controlled well logging and express processing 
system
A -  depth impulses; B -  marker impulses; C -  to cable controller 
1 -  data aquisition unit; 2 -  optional nuclear extension; 3 -  depth measuring and 
controlling unit; 4 - microcomputer; 5 - 1 6  character display; 6 -  key board; 7 -  
CRT display; 8/a, 8/b -  casette tape units; 9 -  photo registrator

Рис. 63. Блок-схема системы каротажной аппаратуры и экспресс-обработки данных, 
управляемой микро-ЭВМ
А -  датчик марок глубин, В -  маркер, С -  пульт управления кабелем;
1 -внешнее устройство сбора данных наблюдений; 2 -  дополнительное ядерное 
устройство; 3 -  электроника образования глубинных марок и фотозаписи; 
4 -  микромашина; 5 -  16-зналный индикатор; 6 -  клавиатура; 7 -  экранный ин- 
дикатор; 8/а, 8/6 -  магнитные устройства с лентами в кассетах; 9 -  фоторегис- 
тратор
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-  méréshatárváltások és az ezeket követő hitelesítések automatikusan 
történnek;

-  a rendszer -  markerközönként -  mélységkorrekciót végez.

M o d e lls zá m ítá so k a t végeztünk a fa jla g o s  e llen á llá s elméleti értékeinek 
meghatározására vertikálisan végtelen vastag, a fúrólyuk tengelyére nézve 
forgásszimmetrikus közegben. A hét és kilencelektródás irányított áram
terű potenciál és gradiens szondákra vonatkozó értékeket az ELTE Geo
fizikai Tanszék által (Drahos D. és Salát P.) kidolgozott diszkrét konvolú- 
ciós algoritmussal és az általuk kiszámolt szűrőegyüttható sorozattal szá
mítottuk ki, az Intézet MINSZK-32-es számítógépén. Az eljárás pontos
ságát korábbi szerzők (lásd az irodalomjegyzékben) eredményeivel össze
hasonlítottuk. Az egyezés általában jó, nagyobb eltérést csak az analóg 
módon elektrointegrátorral meghatározott adatoknál találtunk.

Az irányított áramterű szondákhoz tartozó görbeseregek táblázatai a 
következő szondaelrendezésekre vonatkoznak (adatok méterben):

Mélybehatolású: A00 ,2 M10 ,2 N1l,lA 1ooB1 

Optimális: A00,3M10,2N10,5A1ooB1

Rövid pszeudó: A 00 ,Í M 10 , l 1N 10 , l A 10 ,2 B 1 

Hosszú pszeudó: A00,2M10,2N10,2A10,9B1

Természetesen a görbeseregek ezektől eltérő szondahosszak esetében is ki
számíthatók. A kiértékelési görbeseregek táblázatának gyűjteményét kü
lön kiadványban publikáljuk.

A  te n g erk u ta tá s i p ro g ra m b a n  folytattuk a komplex maggeofizikai elemző 
rendszer fejlesztését. A műszerkomplexum hajóra telepített, vagy gép
kocsira szerelt változatban alkalmas tengeri és szárazföldi torlatminták, 
illetve egyéb kőzettípusok, fémminták stb. komponenseinek kvantitatív 
elemzésére.

A vizsgálandó anyagok fő komponenseit (A1 és Si) zárt neutronforrással 
végzett aktivációs analízis elve alapján kifejlesztett BEA- 1 0 0 0  berende
zéssel határozzuk meg. A berendezés a speciális hajófedélzeti igényeknek 
megfelelően kis méretű és súlyú. A mérések elvégzése, a vizsgált kompo
nensek százalékos értékeinek meghatározása és az eredmények rögzítése 
teljesen automatizált.

Az XRF spektrálanalitikai vizsgálatokban használt ASA 1024-16 Auto
matikus Spektrum Analizátor klímaállóságát fokoztuk, és hazai gyártmá
nyú berendezések felhasználásával létrehoztuk az expressz XRP-elemzőt. 
A mérőberendezés alkalmas 1 0 - 1 2  db tetszőlegesen kiválasztott z>  rend
számú komponens egyidejű meghatározására.
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Befejeződött a mérési eredmények automatikus kiértékelését végző 
E M G  3 0 1  t íp u s ú  m iJcroszám ítógép -so ftw are  kidolgozása. A létrehozott mé
rőkomplexummal recski területről származó ércmintákat elemeztünk.

Az XRF analízis hazai alkalmazásának kiterjesztése céljából fémtech
nológiai anyagvizsgálatokat végeztünk szelepacélokon, ón-bronz ötvözete
ken, valamint speciális kohósalakokon a Magyar Acéláru Gyár és a Csepeli 
Vas- és Fémművek részére.

1978-ban összesen közel 7000 elemzést végeztünk 2 0  elemre a III. táb
lázatban ismertetett koncentráció-tartományokban.

III. táblázat table III . таблица III.

A -  Elem, elem ent, элементы
В -  Földtani minták, rock sam ples, геологические образцы 
С — Fémminták, m etal sam ples, образцы металлов 
D -  Kohósalakok, blast furnace cinders, металлургические шлаки
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