
A szénhidrogén-kutatás földtani 
adatszerzésének lehetőségei a 
fúrás közben végzett mérések útján D R . V Ä N D O R F I  R Ó B E R T

A szénhidrogén-kutatási és feltárási tevé
kenység fő célja az eredményesség növelése a 
lehetséges legkisebb fúrási költséggel, tehát az 
energiahordozó fajlagos önköltségének a csök
kentése. A cél érdekében m inden gazdaságos 
információ-szerzési m ódszert fel kell használni, 
és m indezt úgy kell tenni, hogy a fúróberende
zések teljesítm énye kihasználható legyen, elke
rülve a m éterköltség indokolatlan növelését.

Akkor, am ikor a gazdaságosságot az ipari 
tevékenységben egyre inkább előtérbe kell he
lyezni, érthető a földtani kutatás információ
igényessége. Nyilvánvaló az, hogy bizonyos 
esetben egy-egy kompromisszum, vagy alapta
lan engedmény csak pillanatnyi költségcsökken
tést jelenthet, és egy későbbi megalapozatlan 
döntés felbecsülhetetlen anyagi károkat okoz
hat. M indenesetre állandóan szem előtt kell ta r
tani azt az alapelvet, hogy m inden olyan utasí
tásnak, amely a fúróberendezés leghasznosabb 
tevékenységének, a fúrási m űveletnek a meg
szakítására irányul, súlyos anyagi következmé
nye van.

A kutatás gyorsítása, költségeinek racioná
lis szintentartása érdekében az szükséges, hogy 
a fúró minél több időt töltsön a talpon. Ebből 
viszont az következik, hogy a hagyományos 
földtani adatszerzésre — a m agfúrásra és a ha
gyományos értelem ben vett elektromos fúró
lyuk-szelvényezésre — fordíto tt időt, illetve 
költségeket csökkenteni kell, lehetőleg a nyer
hető információ-mennyiség egyidejű növelése 
mellett.

A fúrási teljesítm ények és a földtani m ű
veleti idők, valam int a költségek alakulása kö
zött jól érzékelhető összefüggés van, amelyet 
kitűnően igazol a francia kutató-fúró vállalatok 
néhány adata (Guy után): összességében a föld
tani m űveletekre fordított idő jó ütem ben csök
ken. Külön em lítésre kívánkozik' az elektro
mos szelvényezés erősen csökkenő ideje, 
amely a komplex lyukm űszerek hatása. A ha
zai ipar statisztikáiból is egyértelm űen levon
ható ilyen konzekvencia: a fúrási teljesítm ény, 
valam int a fúrás és a földtani m űveleti idők 
alakulásában döntő szerep ju t a fúró m echani
kai sebességének, ezért meghatározó a teljesít
mény szempontjából a kutató és feltáró fúrások 
aránya. Közismert az éves statisztikában az a 
„csúcs”, am elyet 1961. körül a hajdúszoboszlói, 
1970-ben az algyői feltáró tevékenység eredm é
nyezett.

A hazai fúrási tevékenység időmérlegében 
egyébként a geofizikai lyukszelvényezésre for
dított idő emelkedő tendenciát m utat. Számot
tevő csökkenés 1973-tól jelentkezik, valószínű a 
fúrócső- és kábelteszteres rétegvizsgálatok szá
mának növekedése, valam int a hatékonyabb ér
telmező m unka következtében.

Legfontosabb következtetés az adott pél
dákból az, hogy az elektromos lyukszelvénye
zésre fordított idő növekvő tendenciáját meg 
kell akadályozni egyrészt a m érések és kiérté
kelések műszaki színvonalának és hatékonysá
gának fokozása által, m ásrészt a fúrás közben 
folyam atosan végezhető fúrástechnológiai m u
tatók és egyéb fizikai, fiziko-kémiai mennyisé
gek m érése révén szerezhető földtani informá
ciók növelése útján. Ez utóbbi terü let viszony
lagos újdonsága és ismeretlensége m iatt fontos 
feladat hárul a fúrási és földtani szakemberek 
tudatform álására.

M indenekelőtt célszerű pontosítani a fogal
m at: a fúrás közben végezhető folyamatos m ű
szaki-földtani információszerzés alatt az összes 
olyan fúrástechnikai és egyéb mutató, illetve 
m ennyiség m érése és regisztrálása, valam int 
feldolgozása értendő, amely nem igényli a fú
rási folyam at megszakítását. Ezek a m érések — 
akár egyediről, akár csoportosról lévén szó — 
a m últban elsősorban közvetlenül a fúrási m ű
velet ellenőrzését és legfőképpen a fúrólyuk 
biztonságát szolgálták.

A folyamatos m érések köre egyre bővül. A 
hagyományos horogterhelés és öblítési nyomás 
m érésén túl, m ár elterjedten m érésre kerülnek 
a következő m utatók és mennyiségek:
— forgatóasztal fordulatszám,
— forgatónyomaték,
— előhaladássi sebesség,
— talpmélység,
— szivattyú löketszám,
— tartályszint-m érés,
— bemenő és kifolyó öblítőfolyadék mennyiség,
— ki- és beépítési sebesség,
— fúrókötélm unka,
— öblítőfolyadék fizikai-kém iai param éterei, 

(faj súly, viszkozitás, hőmérséklet, gáz- és 
olajtartalom  és ezek összetétele, szilárd
anyagtartalom , márgasűrűség).

Á ltalában a param éterek külön-külön, il
letve célszerű csoportosításban regisztráltak.

A fúrástechnológia számára kidolgozható 
adatok és következtetések köre az alábbi:

Fúróterhelés, fúrási sebesség, a fúrhatóság- 
ra jellemző ,,d” kitevő, korrigált kitevő a nyo
másösszefüggések meghatározására, pórusnyo
más, rétegrepesztési gradiens, hidraulikai viszo
nyok, lyukfalomlás, fúrómegszorulás, differen
ciális nyomás hatása, elárasztás mértéke.

A mérési adatokból megoldhatók az opti
malizálási feladatok, fúrókiválasztás, m eghatá
rozható a fúvóka-átm érő, öblítési mennyiség, 
ki-beépítési sebesség, béléscsősaruk helye, iszap
kenés hatása stb.

U toljára, de jelentőségben nem utolsóként 
kell em líteni a kitörésveszély elhárítására leg
fontosabb jelzéseket és következtetéseket; öb-
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lítési egyensúly megbomlása, gázosodás, réteg- 
fluidum  belépése, túlnyomásos réteg, illetve 
iszap veszteséges réteg előrejelzése a m ár emlí
te tt „d” kitevőből, mikroveszteségek és m ikro- 
növekedések, valam int iszaphőmérséklet alap
ján.

A felsorolás még így sem teljes, m ert még 
számos fontos következtetés vonható le a mé
résekből. A fúrás során végezhető m érések nem
csak a fúróm ester és fúróm érnök szám ára je
lentenek fontos információkat, hanem  a geoló
gus számára is. A reális és időben végzett auto
m atikus mérés, regisztrálás és kiértékelés a fú 
rási műszaki baleset megelőzésén és a költségek 
optimalizálásán túlm enően igen értékes földtani 
információkat nyújt, és megéri az ilyen értelm ű 
feldolgozás, különösen akkor, ha a fúrólyukbeli 
nagy hőm érséklet m iatt hiányos, vagy elm arad 
az elektromos fúrólyuk-szelvényezés.

A fúrás közben végzett szelvényezési mód
szerek elterjedése a nagynyomású rétegek elő
rejelzési lehetőségének köszönhető. Bár hangsú
lyozni kell azt, hogy egyértelm ű következteté
sek csak a mérési adatok komplex értékelése 
ú tján  célszerűek, a fúróhaladási sebesség (vagy 
annak reciproka) bizonyos növekedése nagynyo
mású réteg elérését jelzi.

Fontos információ forrása a fúróberendezés 
tartályparkjában tárolt aktív iszap térfogatvál
tozása. Tárolóréteg átfúrása során ez adja az 
úgynevezett „hullámos” görbét. A mikroveszte
ségek és mikronövekedések jellemzőek egy 
olyan tároló átharántolására, am elynek nyo
mása egyensúlyban van az alkalmazott öblítő
iszap hidrosztatikai nyomásával. Folyamatos 
m érést igényel, de rendkívül jó tám pontot nyújt 
a nyomás-detektáláshoz az iszaptérfogat-m érés 
m ellett elvégzett gázösszetétel-elemzés, amely 
egy jellegzetes fúrástechnológiai feladat megol
dására ad lehetőséget: Нз gáz megjelenése az 
iszapban egyértelm űen indikálja a fúrógörgő
leállást.

Annak ellenére, hogy elméletileg és a gya
korlatban is bizonyított a fúrás közben végzett 
földtani szelvényezési módszerek jelentősége, 
a megfelelő adatbázist nyújtó műszerezés, ille
tőleg az ezen a téren tapasztalható előrehaladás 
nem kielégítő. Csak a nagy kockázatvállalást 
feltételező tengeri fúrás-kutatási tevékenység 
gyakorlatában került előtérbe a komplex m ű
szerezés. Annak ellenére, hogy a gyártócégek a 
szükséges műszercsoportokat igen magas áron 
értékesítik, helytálló az az állítás, hogy még 
külső, szerviz vállalat ú tján  m egvalósított mé
rések költsége sem jelent számottevő költség- 
többletet (a műszerek költsége az összes anyag- 
költséghez képest mindössze 0,5%-os). A nagy 
költségű fúrások biztonsága, azaz a zavartalan 
fúrás megvalósítása és a többlet földtani ered
mény behozza a ráfordításokat.

Pszichológiai tényezők is közrejátszanak az 
általános elterjedéssel szemben; nem egyértel
mű az igény a m űszerekre, a fúrási szakembe
reknek csak egy szűk köre szorgalmazza, és a 
m űszerfejlesztők tám ogatják a kérdést. Az ide
genkedésnek egyéb okai is vannak: az üzemel
tetés és a kiértékelés többletm unkát, felelősséget

jelent. A régi szakemberek egy része nem bízik 
az ú jtípusú műszerekben, a geológusok egy ré
sze azt tartja , hogy a földtani megismerés 
egyetlen eszköze a közvetlen megfigyelés, tehát 
a magvizsgálat. A fúróberendezések dolgozói 
ellenőrt, „besúgót” látnak a műszerekben, rend
szerint nehezen győzhetők meg. Az is tény, 
hogy a m érő- és érzékelőeszközökkel szemben 
tám asztott követelmények a fúrási üzemviszo
nyokból eredően különösen súlyosak, melyek 
következtében nehéz kielégíteni a megbízható
ság és a biztonság követelményeit.

Mérő-regisztráló, adatjeldolgozó eszközök

Ebbe a fogalomkörbe tartozik a számos jel
fogóból, illetve mérő-érzékelőből és regisztráló
ból (analóg, digitál), valam int feldolgozó egysé
gekből álló műszerlánc, beleértve a számológé
pet és jeltovábbítást is. Ezeket célszerűen egy
idejűleg fejlesztették ki a kutatóintézetek, szer- 
vizvállalatok, ritkábban maguk a fúrási vállal
kozók.

Ezekkel az eszközökkel szemben igény — ■ 
az előzőektől pontosabb megfogalmazás szerint 
— a jó minőség, mely egyenlő a megbízható, 
használható méréssel. Követelmény, hogy a m ű
szer az ismétlődő fizikai jelentéseket pontosan 
rekonstruálja, vagyis a valóságos változásokat 
hűen érzékelje és mérje.

Természetesen az igényes mérés előfelté
tele, hogy a „mérés szükséges is legyen” és 
meg kell tudni határozni a minőségi fokát.

A m űszerek pontosságára az eddigiektől 
eltérően még nagyobb szükség van, ez a további 
adatfeldolgozás és értelmezés egyik fő követel
ménye.

Attól függően, hogy a param éterek érzéke
lése hol történik, két fő csoportba szokás sorolni 
a méréseket, melyek a következők:
1. Felszíni param étereket mérő rendszerek,
2. Lyuktalpi információs rendszerek.

Felszíni paramétereket mérő rendszerek

Ezek a rendszerek m agukban foglalják a 
felszínen m érhető összes fúrástechnikai és fi
zikai, valam int fizikai-kémiai mennyiségek, il
letve m utatók mérését, regisztrálását és feldol
gozását, amelyek révén felvilágosítást nyerünk 
a fúrólyukbeli, illetve mélybeli technikai és 
földtani viszonyokról.

K utatási szempontból szükség van m inden 
egyedi m érésre és regisztrálásra, és méginkább 
a csoportos mérésre. M inden mérés hasznot hoz
hat, ha fel is használják a m érési eredményeket, 
azonban mind fúrástechnikai, m ind földtani 
adatszerzés szempontjából az a műszer jelenti 
a haladást, amely a m ért adatokat feldolgozza. 
Ebben az esetben ugyanis a hasznosítás valószí
nűbb és kisebb annak a veszélye, hogy csak 
képződnek a regisztrátumok, de senki fel sem 
használja azokat.

Természetesen az adatfeldolgozó berende
zésektől sem hiányozhat a fúróm érnök és geoló-
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gus mindaddig, amíg az autom atizálás magas 
szintet nem ér el, ami egyébként a jövőt je
lenti.

A francia GEOSERVICES cég TDC (TO
TAL DRILLING CONTROL) m űszercsoportjá
nak a részletesebb leírása célszerű példája a 
komplex m érő-regisztráló és adatfeldolgozó be
rendezéseknek.

A mérés a felszínen folyam atosan ellen
őrizhető, a m érések regisztrálásának a techni
káját alkalmazza a műszercsalád. Először kife
jezetten geológiai célú és a formációk azonnali 
kiérétkelését szolgáló műszer volt és később vált 
a fúrás műszaki ellenőrzés és irányítás, vala
m int optimalizálás eszközévé.

A TDC egység általánosan használt mérő
m űszerekkel van felszerelve: gázdetektor, gáz- 
kromatográf, fúróhaladási sebességmérő, ta lp 
mélység összegező és az iszap param étereinek a 
mérőeszközei, am elyeket a legfontosabb fúrás
technikai param éterek m érésére alkalmas esz
közök egészítik ki, s ezek a következők: fúró
terhelés. forgatóasztal, fordulatszám , összesített 
iszaptérfogat, szivattyúnyomás, szivattyúlöket, 
iszaphőmérséklet, újabban kifolyó iszapmeny- 
nyiség áram lásmérővel történő m érése és re
gisztrálása.

A m űszerek egy szerves egységet alkotnak, 
alkalmazzák a digitalizálást és az autom atikus 
számítás jelző elemeit. Mágneses lappal beprog
ramozható számítógépből áll és memória, vala
m int m űveleti sebessége egy m iniadatrendező- 
nek felel meg. A rendszer tartozékát képezi egy 
term ikus írószerkezet és egy írógép, amely ha 
szükséges, lehetővé teszi a gép és kezelője kö
zött beszélgetés lefolytatását is. Továbbá auto
m atikusan felírja táblázat form ájában vagy bi
zonyos léptékkel szelvényre rajzolja a m ért 
adatok feldolgozásának eredm ényét. A géphez 
kapcsolható egy mágneses szalagregisztráló és 
egy rajzolószerkezet.

Magáról a m űszerről még annyit, hogy az 
összes áram kör nyom tatott és integrált áram 
köri technikával készül.

Az egységhez számos fúrástechnológiai és 
földtani program  tartozik, m elyeket folyam ato
san tovább is fejlesztenek. A program ok alap
ján az adatfeldolgozás eredm ényeként a követ
kező információkat szolgáltatja a bérendezés:

— Nyomásgradiens számítása fúróhaladási 
sebesség alapján, am it a fúrási tényezők válto
zásainak figyelembevételével értékelnek ki. 
Ezek az értékek és a gázindex korrekciója, va
lam int a „d” kitevő fejrajzolásra kerül egy 1/5- 
ös léptékű diagramon, illetve szelvényen, ez egy 
állandó program.

— Az öblítőkor teljes feldolgozása egyetlen 
program ban a fúró fúvóka átm érők optimalizá
lásával.

— Rétegrepesztési gradiens számítása a 
geosztatikus gradiens ism ert statisztikai adatai
ból a Poisson féle tényezőből és a nyomásgra
diens szám ított adataiból kiindulva.

— A fúrószár mozgatása következtében fel
lépő, a fúrólyuk talpra ható túlnyom ás és nyo
máscsökkenés számítása, s azzal összefüggésben 
a ki-beépítési sebesség optimalizálása.

— öblítés ellenőrzése történik a bemenő és 
kifolyó iszapmennyiségek különbségét képezve. 
Regisztrálja a folyadék és gáz belépését a fúró
lyukba.

— Fúróm enet optimalizálása külön prog
ram m al történik, amely kapcsolható az állandó 
programhoz.

— Az elferdült, vagy elferdített fúrólyuk
talp kordinátáinak kiszámítása.

— A tiszta, szennyezetlen és agyagos ho
mok víztelenítettségének számítása az elektro
mos szelvények alapján.

A TDC m éréseit azonban úgy lehet igazán 
földtanilag hasznosítani, ha az előzőkben is
m ertete tt m éréseken túlm enően a laboratórium - 
szerűen elvégzett akár manuális, akár autom a
tikus kiegészítő m érések — az iszap és furadék 
cflaj tartalm ának meghatározása, iszapban és le
vegőben m ért H2S tartalom , fúrómag-analízis, 
így a porozitás és perm abilitás adatai, fú rt mag 
olaj- és víztelenítettsége, kalcimetria, dolomi- 
metria, valam int m árgasűrűség mérés — ered
ménye is rendelkezésre áll.

A mérésekhez a geológus- és vegyészszak
ember nélkülözhetetlen. Végül szintén a geoló
gusnak kell értékelni a sok mérési adatot és 
megszerkeszteni azokról a földtani szelvénye
ket.

Ilyen szelvény az ún. „MASTERLOG”, 
m int a fúrási folyam atról felvett, helyesebben 
kiállított fődokumentum. Magában foglalja a 
geológiai és műszaki adatokat, beleértve bioló
giát és az iszap jellemzőit, fúrási sebességet, 
látszólagos porozitást és perm abilitást, olaj- és 
gáztartalm at.

Az elm ondottak alapján egyértelm ű az, 
hogy a fúrás közben végezhető folyama
tos mérésekből, kiegészítő laboratórium i m éré
sekből, szám talan igen hasznos földtani és fú
rástechnológiai információ szerezhető.

Lyuktalpi információs rendszerek

Ezek az adatszerzési rendszerek lényegé
ben azon alapulnak, hogy fúrás közben folya
matosan a fúrólyukban és leggyakrabban a tal
pon mérik, illetve érzékelik a fúrási adatokat 
és rétegekre jellemző fizikai, fizikai-kémiai 
mennyiségeket.

A talpon m ért jeleket a felszínen regiszt
rálják, míg az érzékelhető jeleket a felszínen 
m érik és regisztrálják. A lyuktalpon m ért vagy 
érzékelt jelek felszínre továbbításának a módo
zatai :
1. Fúrócsőbe épített elektromos vezeték útján;
2. Vezeték nélküli elektromos jeltovábbítás ú t

ján;
3. H idraulikus jeltovábbítás a fúrócsőben áram 

ló öblítőfolyadékon át.
Ezek az úgynevezett telem etrikus jelto

vábbítások.
A talpi információs, illetve fúrólyuk szel

vényezési rendszerek előnyei jelenleg csak kor
látozott m érétkben érvényesülnek

Számos rendszer megvalósult ugyan kísér
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leti szinten, azonban végleges, illetve elterjedt 
módszer nincs.

A fúrólyukbeli m érések kívánatosak, m ert 
a fúrástechnikai talpi jelek pontosabbak, illetve 
valósabbak, a rétegek villamos jellemzőit, — 
fajlagos ellenállást, fajlagos vezetőképességet 
— közvetlenül lehet mérni. Az a körülmény, 
hogy a lyuktalpi m érések előnye mégsem 
érvényesül, két okra vezethető vissza; egyik 
az aránytalanul nagy költség, másik, hogy 
jelenleg a felszíni m űszerek segítségével szer
zett tájékoztató m érések értelmezése nem meg
felelő pontossággal történik. I tt célszerű meg
említeni egyben az előzőekben elm ondottak ki
egészítésére is azt, hogy gyakorlatból levont kö
vetkeztetés alapján számos irodalmi utalás van 
arra, m iszerint a felszínen gyűjtö tt fúrási ada
tokból készített porozitás szelvények 2% hiba
határon belül megegyeznek azokkal a porozi- 
tási adatokkal, am elyeket a mélyről ve tt mag
m inták és elektromos fúrólyukszelvények segít
ségével állapítottak meg.

A talpi információs rendszerre példaként 
szolgáljon egy új szelvényezési eljárás, illetve 
készüléke, mely legjellemzőbb a rendszerre és 
a legeredményesebb próbálkozásnak m utatko
zik:

A francia SNAP úgynevezett SNAP-log 
vagy másnéven AQUI-log szelvényezési eljá
rása. (Aquitaine medencében próbálták ki.) Ez 
a berendezés m éri azokat a hosszanti rezgése
ket, am elyeket a görgősfúró idéz elő a fúrócső
oszlopban.

Kézen fekvő annak felismerése, hogy a fú
rószárnak átadott rezgések annál nagyobbak, 
minél keményebb, az éppen fúrás a la tt álló kő
zet (laborkísérletek igazolták). Ezeknek a meg
felelően átalakított rezgéseknek, a mélység 
függvényében történő regisztrálása egy olyan 
szelvényt ad, amelyik közvetlenül összevethető 
a kőzet keménységi jellemzőivel.

A datátvitel a forgatórúd tetején  történik 
egy érzékelőcsoport ú tján, mely tulajdon
képpen a forgatórúd és öblítőfej közé be
ik tato tt speciális átm enet. Ebben m érik a fúró
száron át feljutó rezgéseket és fúróterhelést, 
valam int forgatóasztal fordulatszámot. A m érő- 
rendszert kiegészíti a forgatórúd alján levő, 
szintén közdarabban elhelyezett forgatónyoma
tékmérő és a fúróhaladási sebességmérő jeladó
ja, amelyik egy olyan jelfogóhoz csatlakozik, 
amély igen kis léptékkel regisztrál.

Az adatokat egy önálló adatfeldolgozó egy
ség elemzi. A próbálkozások során az adatokat 
lyukszelvényezési görbe készítésére használták 
fel; a gyorsulásokat ábrázolták a mélység függ
vényében.

A SNAP-log egy ilyen érzékeny szelvény
nek bizonyult, amely rendkívüli pontossággal 
képes méghatározni két lithológiai alakzat ha
társíkját.

A készülékkel felvett Aqui-log, azaz a fúró
haladási sebesség (a forgatórúdon, felszínen m ért 
süllyedési sebesség) görbével igen jó korrelációt

lehet kapni az értelmezéshez pl. a flisben ta
lálható agyagmészkő változására.

A fúróhaladási sebesség-görbéből tisztán 
kim utathatók a porózus szakaszok is. Az egy
más mellé rajzolt két görbéből tehát mélyítés 
a la tt pillanatról pillanatra megkülönböztethetők 
pl. az agyagmészkő beágyazások, vagy az agya
gos és porózus szakaszok átharántolása.

A két szelvény alapján fúrástechnológiai- 
lag lehet következtetni a fúrási feltételekre (fú
rókiválasztásra, hidraulikára, vagy rosszul kivá
lasztott param éterekre). Végül, ha a görgős fúró 
görgőinek a forgása leáll, maga után vonja a 
jelzések elhalását, vagyis a fúrógörgők forgása 
ellenőrizhető.

Összefoglalásul a földtani és fúrástechnikai 
információ-igény kielégítését célzó két alapvető 
mérési metodika elemzése alapján ism ételten 
hangsúlyozni kell azt, hogy a rendkívül drága 
m űszercsoportok révén szerzett adatok a legol
csóbbak, m ert a fúrási m űvelet megszakítása 
nélkül hozzáférhetők. Az ipar ezirányú fejlesz
tése halasztást nem tűrő feladat.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 
УГЛЕВОДОРОДОВ ПУТЕМ 
ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 
БУРЕНИЯ

Д-р Р. Вандорфи 
Резюме

Для повышения эффективности поисков и разведки 
углеводородов следует использовать все рацио
нальные возможности получения информаций 
с тем, чтобы сократить время эксплуатации буро
вого оборудования, посвященное этой цели. При 
измерениях, произведенных в процессе бурения, 
беспрерывность операции не нарушается. Следо
вательно, эти процессы являются наиболее эконо
мичными.
В статье рассматриваются основные виды методов 
измерений, проводимых в процессе бурения. С од
ной стороны анализируется теологический факти
ческий материал, получаемый за счет параметров, 
измеряемых на земной поверхности; с другой 
стороны, рассматриваются системы получения 
информаций на забое скважины. В итоги прове
денных работ делается вывод, что хотя закупочная 
цена различных групп приборов и аппаратуры не
обычайно высокая, передаваемая ими информация 
будет наиболее дешевой, так как она может быть 
получена без перебоя операции.
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