
J E S C H  A L A D Á R
Az ötvenéves mélyfúrási geofizika 
legújabb fejlődéséről

1927. szeptember 5-én, tehát csaknem ponto
san 50 évvel ezelőtt a franciaországi Pechel- 
bronnban végezték az első olyan geofizikai fúró
lyukmérést, amelyik már valóban szelvényezés
nek volt tekinthető. A mérésre egy nem egészen 
200 m mély fúrásban került sor, észlelői a fran
cia Schlumberger testvérek voltak. Egy A 3,5 M 
1,0 N elektródaelrendezésű gradiensszondával 
mértek, méterenként megállva. Az eljárás sikere 
ezután hihetetlen gyors elterjedést eredménye
zett: három éven belül már három világrész né
hány országában bevezették az új mérési mód
szert: így 1929-ben Venezuelában, az USA-ban 
és a Szovjetunióban, 1930-ban pedig a mai In
donéziában végeztek szelvényezéseket. Közben 
megalakult a közismert Schlumberger-társaság 
az „elektromos magvétel” , carottage électrique” 
vagy „electrical coring” elnevezésű művelet 
üzemszerű végzésére, s tulajdonképpen ezzel 
megszületett a mélyfúrási geofizika is [1].

Ez a tudomány- és iparág az elmúlt fél évszá
zad alatt technikai és elméleti szinten egyaránt 
rohamosan fejlődött. Az eredetileg csupán kor- 
relálásra, a mélységnek és a rétegvastagságnak 
meghatározására alkalmas szelvényeket hosszú 
ideig csak kvalitative használták fel. Természe
tesen már ez is óriási előny volt a korábbi álla
pothoz képest; például a permeábilis szintek 
kvalitatív kijelölése az SP-görbe alapján már 
nagy eredmény volt, amelynek jelentőségét — 
úgy gondolom — egyértelműen igazolta az el
járás világsikere.

A mélyfúrási geofizika addigi és további fej
lődését 1968-ban megjelent könyvében Desbran- 
des a következőkben osztotta föl: 1945-ig tartott 
a kvalitatív korszak. Ezt követte a kvantitatív, 
melynek végét már csak előre jelezte: 1970-re 
becsülte akkor. A következő időszak — szerinte 
— az analitikus korszak, amelyben ezek szerint 
ma is élünk [2].

Én annyiban módosítanám az első korszak vé
gének időpontját, hogy 1941-gyel e korszakot le
zárultnak tekinteném. 1941 szeptemberében 
hangzott el ugyanis Archie alapvető értekezése 
egy dallasi előadóülésen. Ez az 1942-ben nyom
tatásban is megjelent közlemény jelenti — sze
rintem —• a kvantitatív korszak kezdetét. A Des- 
brandes szerint 1970-ben kezdődő időszak (írta 
1968-ban) azért nevezhető analitikusnak, mert 
ebben nagyobb mértékben alkalmazásra kerül
nek a számítógépek, terjedni fognak az olyan 
eljárások, amelyek a kőzetek precízebb elem
zését elősegítik. Ilyen például (jósolta) a termé
szetes gammasugárzás spektrális mérése, az im
pulzusos neutronmérés további fejlesztése és így 
tovább. Világos, hogy egy ilyen nehezebben jel
lemezhető korszaknak a kezdetét is nehezebb

pontosan meghatározni. Hozzá kell azt is fűzni, 
hogy a ma széles körben elterjedt mélyfúrási 
geofizika sokkal jobban tud alkalmazkodni új
szerű, szokatlan kérdések megválaszolásához 
mostani eszköz- és módszerválasztékával, mint 
korábban, ezért olyan hirtelen fejlődés most 
nem várható.

Archie korszakalkotó tanulmányában logikus 
okfejtéssel részletezte a kvantitatív szelvényér
telmezés megindításának nehézségeit. Érdemes 
az általa felsorolt zavarforrásokat egytől egyig 
idézni és felidézni: lyukátmérő, iszapellenállás, 
elárasztás, a szondahossz és a rétegvastagság vi
szonya, a rétegvíz koncentrációja és talán a leg
fontosabb (így írta Archie), hogy a rétegtarta
lom is az ellenállás közötti összefüggés ismeret
len. (Jegyezzük meg, hogy akkor még csak el
lenállásmérés létezett az SP mellett, nyilván 
ezért említette csupán ezt a paramétert.) Ezt az 
ismeretlen kapcsolatot határozta meg Archie 
nagyszámú magvizsgálat és az akkori kezdetle
ges ellenállásgörbék korrelációja alapján. Az 
általa közölt három kifejezés a következő:

П

Ezek a kifejezések azóta is léteznek,, ha többé- 
kevésbé megváltozott alakban is, de az az alap- 
gondolat, amely őket létrehozta, tartós érvényű
nek bizonyult [3].

Sőt az idő múltával olykor túl is értékelték a 
három felírt összefüggést. Emberi tulajdonság 
ugyanis, amellyel a műszaki életben gyakran ta
lálkozhatunk,, hogy lazább kapcsolatokat tör
vényszerűségeknek, sőt törvényeknek tekintünk, 
ha egy kicsit is megszokjuk őket. Így volt ez 
Archie egyenleteinek esetében is. Annak ellené
re, hogy ő maga sem nevezte törvényeknek 
megállapításait (hanem „approximate equation”- 
nak, illetve „empirical relationship” -nek), ma 
sokszor kezelik törvényként őket. Így igen gyak
ran hallhatjuk, sőt mondjuk is, hogy „egy terü
leten valamelyik Archie-törvény nem érvé
nyes” .

Reális gondolkodásmód birtokában könnyen 
belátható az ilyenféle megjegyzések helytelen
sége. Tudjuk a területenként, de sokszor szin
tenként mutatkozó eltérések okát is: a tapaszta
lati összefüggések más-más alakúak lehetnek, 
el-eltémek az eredeti „törvénytől” . Ilyenkor a 
kőzeteken mért adatokat a szelvényparaméte
rekkel korrelálni kell az új tapasztalati össze
függés megállapítása céljából. Ezt a munkát — 
mondhatjuk — naponta végzik az értelmezők, 
Archie példáját követve.
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Archie zsenialitása abban rejlett, hogy kap
csolatot sejtett és fogalmazott meg egyes kőzet
tulajdonságok és az akkori egyetlen mérhető pa
raméter, a látszólagos elektromos ellenállás kö
zött. Ez a kapcsolat már akkor is lazának lát
szott, és nem is volt stabil, több körülmény 
miatt. Zavart jelentettek az Archie által megfo
galmazott, az imént már idézett tényezők, de 
voltak más jellegű zavarok is. Ilyen volt a pó
rustér agyagtartalma, a litológiai összetétel, meg 
talán még több más tényező is. Ezeket az első 
időben föl sem ismerték. Csak amikor látták, 
hogy a „törvények” nem érvényesek fenntartá
sok nélkül, akkor szűkítették az egyenletek al
kalmazási tartományát: csak tiszta kőzet, csak 
homokkő és így tovább. A zavarok kiküszöbö
lésére egy lehetőség volt: sokoldalú fejlesztést 
kellett elindítani, s ez szinte magától meg is 
indult.

Ha áttekintjük a mélyfúrási geofizika fejlő
dését Archie közleményének megjelenése után, 
akkor világosan látszik,, hogy az akkori fejlesz
tés fő célja az összefüggések alkalmazásánál fel
lépő zavarok elhárítása volt.

A mélyfúrási geofizikai mérések első éveiben 
a mérések pontosságára, reprodukálhatóságára 
törekedtek elsősorban. E munka során sok-sok 
technikai kérdést sikerült megoldani, köztük a 
legfontosabb az automatikus regisztrálás beve
zetése volt. A pontonkénti, majd később félau
tomata regisztrálás olyan mértékben volt hibák
kal terhelt, hogy eleinte ez maga lehetetlenné 
tette a kvantitatív értelmezést. A technikai fej
lődés hatására a mért indikációk egyre inkább 
váltak egzakt mérési eredményekké. Később fo
kozatosan törekedtek az érintetlen zóna valódi 
ellenállásának a meghatározására, vagyis a fú
rólyuk és az egyéb zavaró tényezők hatásának 
a kiküszöbölésére (hát ez a mai napig sem si
került teljes mértékben).

A kvantitatív korszak kezdetén a mélyfúrási 
geofizikusok méréstechnikai, terepi emberekből 
álló köre interpretátorokkal bővült. Megkísérel
ték továbbá az összes mérhető tulajdonság mé
rését a fúrólyukban is, és keresték a mért ada
tok kapcsolatát a különféle kőzetfizikai paramé
terekkel. Tulajdonképpen így alakultak ki a po- 
rozitásérzékelő eljárások is, amelyek ma a kvan
titatív értelmezés legfontosabb pillérei.

De ez ismét egy olyan terület, amelyben fo
kozottan kell vigyázni a megszokásból eredő, gé
piesen elkövethető hibák elkerülésére. A porozi- 
tásérzékelő eszközök indikációit, a velük kapott 
görbéket előszeretettel kalibrálják porozitáslép- 
tékben. Ez óhatatlanul arra készteti az embert, 
hogy a mérés eredményét porozitásnak tekintse. 
Pedig sohasem ez a helyzet. Vegyük csak pél
dául a sűrűségmérést. A mérés eredménye nem
hogy nem porozitás, mégcsak nem is sűrűség, 
hanem beütésszám, amely valamilyen kapcsolat
ban áll a sűrűséggel, az viszont ugyancsak ösz- 
szefügg (matematikai formában is kifejezhető 
módon) a porozitással. Mindkét kapcsolat lazá
nak nevezhető még akkor is, ha a nukleáris mé
rések jellemző hibájától, a statisztikai fluktuá
ciótól eltekintünk. Súlyos hiba lenne a megszo

kás hatása alatt az összefüggéseket és a velük 
kapott eredményeket „abszolút érvényűeknek” 
tekinteni. A kvantitatív munka viszont megkö
veteli, hogy legyen valamilyen matematikai for
mában leírható összefüggés a mért és a kere
sett paraméterek között. Ebből szinte egyértel
műen következik,, hogy jó kvantitatív értelme
zés csak akkor várható, ha a pontosan és meg
bízhatóan működő eszközökön kívül az adott te
rületre érvényes összefüggések is rendelkezé
sünkre állanak. Ehhez viszont alapos előkészítő 
munka szükséges, amelynek lényegében azonos
nak kell lennie azzal, aminek alapján annak ide
jén Archie tanulmánya készült; vagyis össze kell 
vetni a magokból kapott eredményeket a mér
hető paraméterekkel.

Ma, a szelvényezés analizáló korszakának bi
zonnyal az elején már sokkal több fizikai adat 
áll rendelkezésünkre, mint 35 évvel ezelőtt. Azt 
hiszem, nem túlzás azt állítani, hogy mindent 
megmérünk, amit tudunk, és aminek értelme 
van. S éppen ez az, ami könnyelművé teheti az 
embert; hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy 
méréseink eredménye feleslegessé teszi a kőzet 
közvetlen megismerését. Hát ez bizonyos mér
tékig így is van: a mai geofizikai adatok többet 
elárulnak a kőzet összetételéről, geometriájáról 
és pórustartalmáról — még ismeretlen területen 
is ■—, mint a korábbiak, de a matematikai kap
csolatok mégiscsak lazák maradnak kellő alátá
masztás nélkül.

Sokat segít ismeretlen területen a módszerek 
bizonyos átfedése. Ugyanazt a paramétert több 
mérés eredménye is tartalmazza, de mindegyik 
más-más mértékben; vagyis mindegyik módszer 
másképpen „látja” a szóbanforgó tulajdonságot. 
Így több irányból „megnézve” a kőzetek jelleg
zetességeit, könnyebben meg tudjuk határozni 
egy-egy tulajdonság értékét a kőzet ismerete 
nélkül is. Ez a munka így valóban egy analízis; 
jó példa rá a porozitás meghatározása.

Közismert, hogy az alapvető geofizikai mérési 
eljárások közül legalább négy erősen porozitás- 
függő. (Itt függőségen azt értjük, hogy a porozi
tás változása következetesen maga után vonja a 
mérési indikáció megváltozását is.) A négy po- 
rozitásérzékelő eljárás (neutron, sűrűség, akusz
tikus mellett az ellenállás is) más és más módon 
érzékeny a porozitás változására. Ez azt jelenti, 
hogy egyedül e kőzettulajdonság megváltozása 
más és más mértékben módosítja a négy eljárás 
indikációit, és persze a kőzet egyéb tulajdonsá
gai más és más módon befolyásolják a mért ér
tékeket. Ezeket a mérési eljárástól függő eltéré
seket nagyon jól ki lehet használni nemcsak a 
porozitás számítására, hanem más kőzettulaj
donságok vagy a litológiai összetétel meghatáro
zására.

A mélyfúrási geofizika utolsó éveivel kapcso
latban leszögezhetjük, hogy mennyiségi és mi
nőségi tekintetben egyaránt nagy a fejlődés. 
A mennyiségi fejlődés a tevékenység elterjedé
sében mutatkozik meg. Uralkodóvá vált egy 
olyan irányzat, hogy meg kell szerezni minden 
információt egy-egy lemélyített lyukból, még az 
olyant is, amely közvetlenül talán nem is jelent
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asznot az adott fúrás célját illetően. (Példának 
lehet említeni, hogy a Központi Földtani Hivatal 
nálunk érvényben levő utasítása alapján minden 
egyes fúrásban több olyan geofizikai mérést 
kell végezni, amelynek a fúrás közvetlen cél
jához semmi köze sincsen.)

Az utóbbi évek minőségi fejlődése, amelynek 
van egy technikai és értelmezési-elméleti oldala, 
már teljes mértékben a Desbrandes által emlí
tett analitikus korszak követelményeihez igazo
dik. A technikai és az elméleti oldalnak egy
aránt jelentős szerepe volt abban,, hogy a szel
vényfeldolgozás és -értelmezés mai helyzete ki
alakulhatott.

Pár szóval említést teszünk néhány olyan el
járásról, amely az analizáló korszak jellemző 
képviselőjének mondható. Elsősorban a pulzáló 
neutronmérések különféle módszereiről keli be
szélni. A neutrongenerátorokat már jó néhány 
éve használják a mérési gyakorlatban, de az 
utóbbi évek is hoztak e téren jelentős fejlődést. 
A másodpercenként százszor-négyszázszor kibo
csátott neutronadag különféle mérései közül az 
élettartam-szelvényezés rutinmunkának számít 
a világ legnagyobb részén. Egészen újkeletű 
azonban a kibocsátás után közvetlenül végzett 
gammaészlelés, a neutronok rugalmatlan ütkö
zésének hatására keletkező gamma-fotonok 
számlálása. Ezeknek az úgynevezett promt- 
gammáknak az energiaszelektív detektálásán 
alapul a C/O-szelvényezés, amely a környezet 
elemiszén- és oxigéntartalmának viszonyáról ad 
információt. Az egyidejűleg végzett Si/Ca-mé- 
rés, az előbbi fontos kiegészítése, a mátrix 
elemzéséhez ad segítséget [4]. A természetes 
gamma-sugárzás energiaszelektív mérése is csak 
legutóbb jutott el a rendszeres ipari alkalma
záshoz: pl. az Északi-tenger kutatási területein 
gyakran használják ezt a mérésfajtát. Nemcsak 
a természetes sugárzókat (tórium, urán és ká
lium) rögzítik, hanem olykor még jellemzőbbek 
a kőzet összetételére a Th/U vagy Th/K ará
nyok [5].

Egy további energiaszelektív radioaktív mérés 
a neutronélettartam-szelvényezés egyik válfaja. 
Itt a befogási gammasugárzást mérik energiasze
lektív szintek szerint, felvéve így a környezet 
hidrogén- és klórtartalmát, valamint ezek viszo
nyát is. Az eredmény egy szénhidrogéneket de
tektáló szelvény [6].

Mindhárom eljárás, amelyet a jelenlegi mű
szaki fejlődésből jellemző példaként ragadha
tunk ki, igazi analizáló célzattal használatos: a 
környezet, a kőzet elemi összetételére ad új fel
világosítást, tehát mintegy a kőzet analizálását 
hivatott elősegíteni.

Az utóbbi évek elméleti fejlődését azonban el
sősorban nem az új eljárások tették lehetővé, 
hanem a fokozottan precíz méréstechnika. Már 
a kvantitatív időszak kezdetén is szükséges volt 
a mérőeszközök stabil működése, mert a na
gyobb számú adat statisztikai jellegű feldolgo
zása, és ezen keresztül az összefüggések megál
lapítása csak így volt lehetséges. A mai — ne
vezzük most már így — analitikus korszakban

fokozódott a mérési pontosság jelentősége; főleg 
azért, mert most több szelvény összedolgozásá
ról van szó az értelmezés során, és bármelyik mé
rőrendszer instabil, pontatlan vagy nem követ
kezetes működése hibás feldolgozáshoz vezethet, 
sőt meghiúsíthatja az analizáló számítási eljá
rás sikerességét. (Mérőrendszernek itt a szon
dából, kábelből és a felszíni egységből álló 
együttest nevezzük.)

A számítási, statisztikai elemző módszerek 
megkívánják, hogy a mért indikációk megbízha
tók legyenek. A korszerű méréstechnikában gon
doskodnak is erről, amennyire csak lehet; sőt 
az értelmezés maga is meggyőződhet a mérő- 
rendszer működésének helyességéről. Minden 
mérés előtt úgynevezett hitelesítést végeznek, 
amelynek során a nullpont pontosságát és a mé
réshez használt lépték helyességét ellenőrzik, a 
regisztrátumon is rögzítve ezeket az adatokat. A 
hitelesítést a mérés után is elvégezve a rendszer 
stabilitását lehet kontrollálni és dokumentálni. 
Általánosan elterjedt, hogy ahol csak lehet, a 
keresett paraméter etalonjával próbáljuk a mé
rőrendszert, és a vele kapott értékeket rögzíteni 
a szelvényen.

Az itt elmondottak nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy a legnagyobb mérvű fejlődés elmé
leti oldalon, a szelvények feldolgozásánál tapasz
talható. A számítógépek használata vált lehető
vé az előbbiek hatására, nagyon sok olyan eljá
rást be lehetett ugyanis vezetni, amelyek ma
nuálisan végezve megengedhetetlenül hosszú 
ideig tartottak volna.

A szelvényértelmezés területén tudniillik két 
jelentős irányzatról beszélhetünk. Az egyik — 
nevezzük így — tisztán elméleti irány, amelynél 
a szelvény indikációiból lineáris egyenletrend
szert képezve próbálják a keresett litológiai pa
ramétereket meghatározni. Egy ilyen lineáris 
egyenletrendszer ismert tagjai a különböző mód
szerekkel kapott mérési indikációk, ismeretlen
jei pedig a keresett litológiai összetevők előfor
dulási arányai (litológiai összetevőknek tekinten
dők ebből a szempontjból a pórustér egyes al
kotóelemei is). Megoldható egy ilyen egyenlet
rendszer, ha minden keresett összetevőről tud
juk, hogy milyen hatást fejt ki jelenlétével az 
egyes mérések indikációira, továbbá, ha van ele
gendő számú egyenlet, azaz van elegendő számú 
egymástól független mért adat. Ez a látszólag 
teljesen egzakt megoldás éppen az említett 
szempontból járhat nehézségekkel: a mérések
indikációit nem a keresett paraméterek, hanem 
egyéb körülmények változtatják meg, mégpedig 
olyan mértékben, hogy az egyenletrendszer 
megoldásának hibája a megengedettnél nagyobb 
lesz. De meghiúsíthatja a lineáris egyenletrend
szer alkalmazhatóságát a mérőrendszerek insta
bil működése is (ami nem is olyan ritka eset) 
[7].

Valószínűleg ezeknek az indokoknak a hatá
sára jobban bevált a másik értelmezési irány
zat, amely gyakorlatiasabb, a szelvényezés ter
mészetes karakterét jobban figyelembe veszi. 
Ez a rendszer az egyes mérési eredményeket
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páronként veti össze, derékszögű koordináta- 
rendszerben úgy ábrázolva, hogy a feltüntetett 
pontok egy harmadik tulajdonság szempontjá
ból lineárisan csoportosuljanak. A tengelyek lép
tékének megfelelő megválasztásával érhető el a 
pontoknak a harmadik változó szerinti olyan el
helyezkedése, hogy az egyes tartományokat 
egyenesek választják el egymástól. Ez az álta
lánosan cross-plot-technikának nevezett mód
szer igen elterjedt. A két alapváltozó lehet va
lamelyik mért érték, de lehet számított vagy le
származtatott adat is. Ha a jellegzetes választó
egyeneseket sikerült ismert adatok alapján meg
határozni, akkor újabb pontok felhordása útján 
közvetlenül megállapítható a pontpárhoz tartozó 
harmadik tulajdonság. Ezt a cp-technikát ma 
széles körben használják, nemcsak a szelvé
nyekről leolvasott adatokra, hanem — mint 
említettük — leszármaztatott adatokra is. Ilyen 
például a Schlumberger M és N paramétere, 
amelyeket a három fő porozitásérzékelő szel
vényből számítanak ki [8].

A cp-technika kézi feldolgozással rendkívül 
hosszadalmas volt, ezért csak újabban terjedt el. 
Ma ugyanis a teljes számítást gép végzi, kívá
natra ki is rajzolják a cp-diagramokat a szemlé
letesség kedvéért. Egy-egy cp-ben a korrelált 
két adat mellett megjelenik így egy harmadik
nak is a numerikus értéke. Ez lehet már az 
egyik keresett paraméter pl. porozitás, agyag- 
tartalom stb.), de lehet közvetítő érték (pl. M, 
N  stb.) is. A kapott értékeket lehet szelvénysze
rű en kirajzoltatni, esetleg további számítások is 
végezhetők velük, ismert összefüggések segítsé
gével.

A most ismertetett munkákhoz használatosak 
ugyan nagy számítógépek is, ezt láthatjuk a 
nagy szelvényezési vállalatoknál, de a közlemé
nyek alapján úgy látszik, egyre nő a kisgépek 
szerepe az értelmezésben.

Az egészen új, friss fejlődés az előbbiek nyo
mán a műszerkocsiba beépített, tehát a terepen 
dolgozó számítógépek alkalmazásához vezetett. 
Az elmúlt két év két olyan berendezésről is hírt 
hozott, amely a terepi számítógépes munkára, a 
folyamatos és gyors helyszíni értelmezésre al
kalmas. Előbb a Gearhart—Owen cég, majd egy 
évvel rá a Schlumberger is bemutatta előadá
sokban és közleményekben új berendezését. 
Mindkettőnek fő jellemzője, hogy elsődlegesen 
digitális formában méri meg a mérendő értéke
ket (a GOI berendezésének a neve is Direct Di
gital Loggig System), elsődleges tehát a mág
nesszalagos rögzítés, de természetesen egy D/A 
átalakító segítségével a közvetlen vizuális re
gisztrálás is lehetséges [9, 10].

A berendezések legfontosabb része azonban 
egy kis kalkulátor, amelyik az éppen mért ada
tokkal meghatározott számításokat képes elvé
gezni. így a regisztráló a szelvényezéskor a mért 
adatokon kívül már számítottakat is tud azonnal 
rögzíteni. Egy további lehetőség a mérés után, 
de még a helyszínen végzett számítássorozat: 
a mért adatokkal különféle számítások végezhe
tők, cp-k állíthatók fel, percekkel a mérés be

fejezése után. Ahogyan a GOI közleménye írja-, 
wellsite formation analysis, tehát a kútnál for
mációanalízis végezhető el.

Az analizáló időszak tehát minden bizonnyal 
itt van (bár nálunk talán még csak az ajtón ko
pogtat), ennek megfelelően a mélyfúrási geofi
zika igyekszik az eszközöket minél pontosabbá, 
a számítási és értelmezési módszereket minél 
egzaktabbá tenni. A formációértékelés hibátlan 
elvégzésével azonban a mélyfúrási geofizika 
egész munkája még nem fejeződött be.

Nem ok nélkül tette föl cikke címében két 
szerző e kérdést: „After log evaluation, what’s 
next?” Mi történjék, ha megvan a jó értelme
zés? Igen, rétegmegnyitásnak kellene jönnie, de 
e téren nagyon sok a baj. Néhány szóval ezzel 
is kell foglalkozni [11].

Kétségkívül érdekes ,és jellemzi a nehézsége
ket, hogy az utóbbi két év perforálással foglal
kozó közleményeinek jelentős többsége a perfo
rálás eredményességének a meghatározásával, 
az eredmények fokozásának lehetőségeivel, te
hát elsősorban minőségi kérdésekkel foglalkozik. 
Anderson, aki több közleményben is ismertet 
egy, a lövések minőségének megállapítására al
kalmas gumipakker-rendszert, le merte írni, 
hogy az elvégzett perforálásoknak még a fele 
sem hatásos! Lehet, hogy véleménye bizonyos 
mértékig túlzott, de — ahogy mondani szokás 
— valami biztosan van benne. És tegyük hozzá: 
ezt egy amerikai szerző írta a náluk használatos 
perforálási módszerekről. Mi lehet akkor nálunk, 
ahol a rétegmegnyitás talán egész olajkutatá
sunknak legelmaradottabb területe? — merül 
fel önkéntelenül a kérdés [12].

Ezek a megjegyzések a rétegmegnyitásról ta
lán rávilágítanak arra, hogy az analizáló kor
szaknak is vannak súlyos gyakorlati gondjai, 
amelyek megoldása legalább annyira fontos, 
mint az elméleti tevékenység folytatása: egyik 
sem lehet eredményes a másik nélkül.

A mélyfúrási geofizika ötvenéves múltja sok 
eredményt hozott, de ebben az esetben is igaz 
lett az, amit olyan sokszor tapasztaltunk: egy- 
egy kérdés megoldása mindig újabb akadályokat 
tárt föl. Így azután a műszaki fejlesztésnek még 
hosszú időre megvan a programja világszerte 
is, nálunk is. A fejlesztés menetét és ütemét pe
dig az olajkutatás közös céljaihoz mérten kell 
megszabni. Csak egy egységes koncepció kiala
kítása és az ahhoz való ragaszkodás meg igazo
dás tudja csak biztosítani, hogy — sajnos tör
vényszerű — elmaradottságunk ebben az ipar
ágban ne növekedjék tovább.
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