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A  dolgozat ismerteti a többtekercses indukciós szondák radiális karakterisztikáinak, geometriai 
tényezőinek elvi számítási módját, valamint tartalmazza egy három- és egy öttekercses indukciós szonda 
radiális karakterisztikáját, és néhány fúrólyukátmérö esetén a geometriai tényezőket.

В работе излагается принцип вычисления радиальной характеристики и геометри
ческих факторов многокатушечных индукционных зондов. Приводятся радиальная харак
теристика трех- и пятикатушгчного зонда, а также геометрические факторы для не
которых величин диаметра скважины.

E s wird die prinzipielle Berechnungsmethode der geometrischen Faktoren und radialen Charak
teristiken der mehrspuligen Induktionssonden erörtert. Weiter wird die radiale Charakteristik einer 
fünfspuligen Induktionssonde mitgeteilt und die geometrischen Faktoren für einige Werte des 
Bohrlochdurchmessers in einer Tabelle angegeben.

A kőzetek ellenállásának fúrólyukban történő mérésére többféle módszer 
ismeretes. A hagyományos módszerek (potenciál és gradiens szondákkal tör
ténő mérés) hiányossága az, hogy a fúróiszap, az iszaplepény és az elárasztott 
zóna ellenállása is erősen érezteti hatását a látszólagos ellenállásban. Ezen 
hátrányok kiküszöbölésére készültek a fókuszált ellenállásmérő rendszerek, 
többek között az indukciós ellenállás-szelvényező berendezés.

A legegyszerűbb indukciós szonda két tekercset tartalmaz, az adó és a 
vevőtekercset. Az adó-tekercsbe со körfrekvenciájú váltóáramot vezetünk. 
Ennek hatására a fúrólyuk környezetében a fúrólyuk tengelyére nézve henger
szimmetrikus változó mágneses tér keletkezik. Ez a tér örvény áramokat kelt a 
szondát körülvevő közegben. Ezek az örvényáramok szintén változó mágneses 
teret keltenek, amely a vevőtekercsben valamekkora feszültséget indukál. 
A közegben az áramsűrűség egyenesen arányos a fajlagos vezetőképességgel, 
tehát a vevőtekercsben észlelt feszültség amplitúdója is egyenes arányban áll a 
környezet fajlagos vezetőképességével.

Egy olyan elemi vezető gyűrű hatását, amelynek a sugara r, keresztmet
szetének területe: dzdr, az adó és vevőtekercstől mért távolsága Rx ill. B2, a 
következőképpen írhatjuk fel:

3
ds = Kor — —  dz dr. (1)

ЩЩ
Ahhoz, hogyateljes hatást megkapjuk, (l)-etintegrálnunk kell az egész térre:

ahol: К : a szonda állandó
or: fajlagos vezetőképesség.

Meg kell jegyezni, hogy a fenti levezetés a szkineffektus elhanyagolásával 
történt, vagyis nem vettük figyelembe az örvényáramon belül az egyes áram
fonalak egymásra gyakorolt indukciós hatását. Ez az elhanyagolás alacsony 
frekvencia (10 — 20 kHz), valamint 0,2 —0,5 ohmméter feletti fajlagosellenállás 
esetén megengedhető.

198



s = K '(ctíG1 + <t2G2-}- . .. +crnGn), (4)

n
valamint ^  6?z- =  1 a normálás miatt.

A G; mennyiséget az A ( térrész geometriai tényezőjének nevezzük. A (4) 
kifejezésbenaa-iG]+сг2в 2+ . . . +сгп0 п összeg a vizsgált közeg L hosszúságú 
szondára vonatkozó látszólagos fajlagos vezetőképessége.

Vizsgáljuk meg azt a legegyszerűbb elrendezést, amikor a közeg két részre 
tagolódik: a fúrólyukra, és az azt körülvevő közegre:

£ =  K'(crmGm +  ar

Amennyiben Gt »  Gm, a mérőtekercsben indukált feszültség jó közelítéssel meg
adja a réteg hatását. Két tekercsből álló szondára ez nem teljesül. Ezért a 
gyakorlatban kettőnél több (3, 4 , 5, 6) tekercsből álló szondákat használnak. 
Ezekkel már el lehet érni azt, hogy a környezet egy részének geometriai ténye
zője jóval nagyobb legyen az ettől különböző térrészek geometriai tényezőinél.

Több tekercs esetén a hatás az összes lehetséges adó-vevő tekercspárok ha
tásainak összegeként jelentkezik. Legyen pl. p adó és q vevőtekercsünk. Az 
indukált feszültség:

ahol mi9 nka,z adó- és vevőtekercsek menetszámai. Az egyes térfogatok geomet
riai tényezői ugyancsak p.q  tagból álló összeg formájában írható fel. A tekercs
távolságok és a menetszámok alkalmas megválasztásával el lehet érni, hogy 
különböző térrészek esetén ez az összeg nagy, illetve kis értéket vegyen fel.

Számításainkat egy három és egy öttekercses szondára végeztük el, melyek 
adatai a következők: Mindkét szondánál a fő tekercsek (a legnagyobb menet
számú adó és vevőtekercs) közötti távolság 40 cm. A háromtekercses szonda 
ezenkívül tartalmaz még egy 50-es menetszámú fókuszáló vevőtőtekercset, az 
öttekercses szonda pedig két 50-es menetszámú fókuszáló vevő-, és egy 7-es 
menetszámú fókuszáló adótekercset.

Mindkét szondánál a fő adótekercs menetszáma legyen 88, a fő vevőte
kercsé pedig 604.

Kiszámítottuk mind a három-, mind pedig az öttekercses szonda, valamint 
a fenti szondákban azonos fő adó-, és vevőtekercsek által alkotott kéttekercses
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szonda radiális differenciális karakte
risztikáját. Ezen azt a görbét értjük, 
amit a következő függvény ír le:

, * * r
f(r) =  Z  Z  mink9ik(r> z)dz.

Í = 1 к = 1 У

A radiális differenciális karakteriszti
kának a fúrólyuk tengelyétől mért távol
ság szerinti integrálja adja a fúrólyuk 
tengelyével koaxiális végtelen hosszú 
henger geometriai tényezőjét.

Az 1., 2., és 3. ábrákon látható 
karakterisztikák között a görbék elején 
lényeges különbség van. Amig a kétte
kercses szonda karakterisztikája mere
deken emelkedik, a fókuszált szondák 
karakterisztikái laposabban kezdődnek. 
Ennek az a következménye, hogy kisebb 
lesz a fúrólyuk geometriai tényezője. A  
görbék maximumhelyei azt a mélységet 
adják meg, ahol egy vékony falvastag
ságú hengergyűrű hatása a legnagyobb 
lesz.

Az említett szondák esetén a fúró
lyuk geometriai tényezője ( Gm),  a teljes 
tér geometriai tényezőjére, mint egy
ségre vonatkoztatva különböző lyukát
mérők (d)  esetén a következő lesz: (1. 
táblázat)

A lyukátmérő és az iszapellenállás 
ismeretében a már lecsökkentett fúró
lyukhatást még korrekcióba is vehet
jük.

1 . táblázat 
őttekercses szonda 
пятикатушечный зонд 
Fünfspulige Sonde

Gm
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N yo m d ai k é zira t  
e lk é sz íté sé n e k  elő írásai

A Magyar Geofizika szerkesztősége csak az alábbi módon elkészített kéz
iratot fogadja el:

A kézirat A/4-es papíron (normál irodapapír) két példányban küldendő be. 
Ezek közül az egyik példány első gépelés legyen. (Indigóval készült másolatot 
a nyomda nem fogad el.) A papírlapon csak az egyik oldalra lehet gépelni 2-es 
sortávval. Egy-egy sorban 50 betűhely lehet. A bal margót az írógép 20-as be
osztására kell állítani. Egy oldalon 25 sor gépelés lehet. A gépelt szövegben min
den szükséges ékezetet fel kell tüntetni, amelyik nincs az írógépen, azt tollal 
utólag kell felrakni.

A táblázatokat külön lapra kell gépelni, helyüket a folyamatos szöveg bal 
oldali margóján is fel kell tüntetni.

A  rajzokat tussal kell megrajzolni pausz vagy fehér papíron. A különböző 
jelölések csak csíkozással, pontozással oldhatók meg, színezett rajzok nem kö
zölhetők. Csak kemény, kontrasztos fényképfelvételek fényes papírra készült 
másolatai alkalmasak a közlésre. Térképeken, szelvényrajzokon a léptéket rajzos 
léptékben adjuk meg. Az ábrák aláírását, lábjegyzeteket külön lapra kell gépelni, 
sorrendjüknek megfelelően.

Minden rajzon, fényképen fel kell tüntetni az ábrák számát, valamint nyíllal 
meg kell jelölni a felső szélét.

A kéziratban a görög, gót betűket, matematikai ábrákat és képleteket rajzolt 
betűkkel (nem folyóírással) kell feltüntetni.

A  cikkhez a lapban orosz, valamint német kivonatot közlünk. Kérjük a 
szerzőt, hogy ennek szövege röviden ismertesse a tanulmányt úgy, hogy az az 
összefoglalás alapján érthető legyen.

Amennyiben az idegen nyelvű összefoglalást a szerzőnek nem áll módjában 
a fenti két idegen nyelven mega'dni, úgy kérjük annak fordításra alkalmas magyar 
nyelvű kivonatát 3 példányban.

A fordítás költségét, valamint a nem szabvány formában érkező kézirat 
gépelési költségét a szerzői díjakból térítjük meg.
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