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A rétegdőlésmérés, új mélyfúrási geofizikai módszer 
a magyarországi szénhidrogénkutatásban

M A R K Ó  L Á S Z  L Ó * - K O  V Á C S  G Y Ö R
- P  A N D  I N É  S Z E G E D I  S  Z I  L V I M R E * *

A magyar kőolajipar 1982-ben megvásárolta a Dresser-Atlas cégtől a rétegdőlésmérő berendezést 
és kiértékelő programcsomagot. Az S Z K F I  az ELOI-re bízta a programcsomag adaptálását és továbbfej
lesztését R — 35-ös ESZR számítógépen. Erről a közös munkáról számol be a cikk.

В 1982 году Венгерская нефтяная промышленность приобрела у  фирмы Дрессер-Атлас 
оборудование для измерения н наклона пластов и пакет программ интерпретации. СКФИ  
адаптацию и дальнейшую разработку пакета программ поручил ЭЛГИ на ЭВМ  Р  - 3 5  ЕСР. 
В статье описаны результаты совместных работ.

In 1982 the Hungarian oil industry purchased a dipmeter equipment and a program package for 
interpretation from Dresser- Atlas Co.

The S Z K F I  commissioned ELOI to adapt and develop this program package on an ESZR com
puter type R — 35. The paper gives an account of this joint project.

Bevezetés

A mélyfúrási geofizika elmúlt két évtizedes eredményes fejlődésének egyik 
igen jelentős területét, a digitális szelvényezés és szelvényfeldolgozási technikát 
a 60-as évek elején rétegdőlésmérés korszerű módszere vezette be. Ez a módszer 
azóta igen széles tevékenységgé bővült, hisz a szénhidrogénkutatás sok hasznos 
információhoz jutott általa. Erre néhány példa:

1. Lehetővé tette a rétegek dőléssíkjának meghatározását egyetlen kútban 
történő mérések alapján.

2. A rétegdőlések elemzéséből kimutathatók a szerkezeti, tektonikai és 
litológiai változások (diszkordanciák, vetők, gyűrődések stb.).

3. Igen részletes képet ad a rétegekről, lehetővé téve
— a rétegek mikrostruktúrájának
— a keresztrétegződésnek
— a szendvicsszerkezetnek
— a nagyobb kőzettani egységek belső szerkezetének kimutatását.
Ezek az információk elősegítik a szerkezetkutatást és nagyban hozzájárul

nak az új típusú csapdák (litológiai csapdák, diszkordanciával kapcsolatos csap
dák stb.) felderítéséhez és az alaphegységkutatás problémáinak (pl. belső szer
kezet) megoldásához.

Felismerve a rétegdőlésmérés hasznosságát és a jövőben fokozódó fontossá
gát a magyar kőolajipar vezetői 1982-ben a nyitott kút szelvényező berendezéssel

* SZKFI
**ELGI Elhangzott az MGE 15. Vándorgyűlésén, Sopron, 1984.
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együtt az amerikai Dresser-Atlas cégtől megvásárolta a rétegdőlésmérő berende
zést és a méréseket feldolgozó software-1.

A feldolgozás feladatát, beleértve a software adaptálását, az OKOT az 
SZKFI-re bízta. Mivel az SZKFI akkor megfelelő kapacitású számítógéppel és a 
szükséges perifériákkal nem rendelkezett, együttműködés keretében az ELGI 
segítségét vette igénybe. E sikeres együttműködés szakmai vonatkozásairól 
számol be ez a cikk.

A vásárolt software-t nem csak adaptálta, hanem tovább fejlesztette és ter
mészetesen alkalmazta a feladattal megbízott kollektíva. Az összes hazai mérés 
feldolgozásra került és reméljük a további mérések és azok értelmezése kapcsán 
a szénhidrogéniparunk újabb hasznos információkkal fog gazdagodni.

A rétegdőlésmérés alapelve

A mélyfúrási geofizikai szelvényezési eljárások nagy része a formációk fizi
kai paramétereinek meghatározására szolgál. A rétegdőlésmérés az egyetlen 
olyan eljárás, amely a rétegek geometriai viszonyairól, térbeli elhelyezkedéséről 
nyújt felvilágosítást.

Az egyes geofizikai vizsgálatok nagy területeket foglalnak magukba és meg
felelőek az átlagos regionális dőlés meghatározására, de nem alkalmasak a helyi 
dőlésváltozások kimutatására. A több kútban végzett szelvénykorrelációkból 
szerkeszthető dőlések csak akkor megalapozottak, ha a korrelációra használt 
réteg valóban sík és összefüggő a kutak között. Ezek a feltételek általában nem 
teljesülnek, ezért szükséges a dőléseknek egy kútban történő meghatározása. 
Ez vezetett a rétegdőlésmérő eszköz kifejlesztéséhez.

Az eszközök működése azon az elven alapszik, hogy valamely fizikai tulaj
donság egymáshoz közeli, párhuzamos nyomvonalak mentén készült mérései 
között korreláció van. Ilyen fizikai tulajdonság lehet pl. a látszólagos fajlagos 
ellenállás.

Feltételezve, hogy a réteghatár a fúrólyuk helyén lokálisan egy síkkal közelít
hető, megnézzük, hogy az egyes rétegeknek tulajdonítható indikációk hol jelent
keznek az egyes görbéken. Ezekből az indikáció eltolódásokból bizonyos geomet
riai megfontolások után a rétegsíknak a szonda tengelyére vonatkozó látszólagos 
dőlése, majd ebből az orientációs adatok ismeretében a valódi dőlések meghatá
rozhatók.

Az eszköz megvalósítása, a mérés, a regisztrálás, a mérési adatok feldolgozása

A rétegdőlésmérő szonda a fúrólyuk falához szorított négy papucson el
helyezett négy elektróddal négy nagyfelbontású mikro vezetőképesség görbét 
regisztrál (kb. egy cm-es fizikai változást kéjDes kimutatni).

A vezetőképesség görbék mellett a szonda orientációjára vonatkozó adatok 
(a lyuk ferdesége, az 1. sz. elektróda azimutja, az 1. számú elektróda és a lyuk 
ferdeség azimutja közötti különbség, valamint két egymásra merőleges lvuk- 
átmérő) is rögzítésre kerülnek.

A mérési adatokat a terepen digitális mágnesszalagon rögzítik, amelyet 
nagy teljesítményű számítógép dolgoz fel értelmezhető eredményekké.

A feldolgozási eljárás négy jól elkülöníthető szakaszra bontható:
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1. A regisztrált mikro-vezetőképesség görbéken az azonos földtani okból 
származó indikációk azonosítása (azaz a görbék korrelálása) és az összetartozó 
indikációk egymáshoz viszonyított mélység eltolódásának meghatározása.

2. A dőlésértékek meghatározása a megtalált eltolódások alapján.
3. A kiszámított dőlések minősítése, szelektálása, szűrése, csoportosítása 

bizonyos logika alapján, a földtanilag indokolatlan, megbízhatatlan dőlésértékek 
kiszűrése céljából.

4. Az eredmények megjelenítése a geológusok számára könnyen értelmez
hető, szemléletes formában.

A feldolgozás ma már mindenütt számítógéppel történik, amely leggyak
rabban normalizált keresztkorrelációt végez az egyes görbepárok között a leg
jobb illeszkedést adó eltolódásérték meghatározására. A számítás során használt 
összefüggés:

ahol aif bt — a két görbe pontjai
WL — a korrelációs ablakhossz 
SL — a keresési hossz
c(r) — a r eltoláshoz tartozó korrelációs-koefficiens
Az eljárás során a c (r) maximumát keressük. A görbe hasonlóság mérésére 

léteznek más módszerek is. Az egyik legegyszerűbb módszer az eltérések abszolút 
értékének mérése.

W L

2  I
c(x) = 1 -—---------- 7--- .

4 '  W L

2  ( N  + №-*1)i = l
A hasonlóság mérésére használható még az eltérések négyzetösszegének 

minimalizálása:
W L

2  (
c( r)-  1 ---- —------------------- .4 4 '  WL

2 (KI + |6 /-T|)2
1=1

A normalizált keresztkorrelációnak ez utóbbi két eljárással szemben meg 
van az az előnyös tulajdonsága, hogy érzéketlen a véletlenszerű zajra és a görbék 
különböző erősítésére. Feldolgozásaink során mindig a normalizált keresztkorre
lációt használtuk a rétegdőlések meghatározására, annak ellenére, hogy ennek 
futási időigénye lényegesen nagyobb az egyéb módszerekhez viszonyítva.
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Az eredmények megjelenítése

A korrelációk és az egyéb számítások elvégzése után az eredményeket meg 
kell jeleníteni. A leggyakrabban használt megjelenítési módok:
— táblázatos nyomtatás
— nyilplot (vektorplot)
— lineáris polárpot í
— SCHMIDT-plot
— hengerplot
— stick-plot

A cikkben bemutatott összes árba a Pen-8-as fúrás 1140 m és 1210 m közötti 
szakaszáról készült. Az alsó pannon, felső-pannon határ 1182 m-ben jelölhető ki. 
A felső-pannon rétegekben dominál az aleurit és az agyagmárga, míg az alsó
pannon rétegekben az agyagmárga és a homokkőcsíkok sűrűn váltogatják egy
mást. Az ábrákon látható paraméterek jelentése a következő:
WL — alap korrelációs ablakhossz 
WIN — a feldolgozási korrelációs ablakhossz 
STEP — korrelációs lépésköz.

Az 1. ábrán az eredményeknek táblázatos formában való megjelenítése lát
ható. A táblázat tartalmazza: a mélységet, azt a korrelációs ablakhosszt,amelyre 
a számítás készült, a formáció dőlésszöget és azimutját, azt a térnegyedet, amely
be ez a dőlésazimut esik, egy minősítő számot, a fúrólyuk ferdeségét és azimutját, 
valamint a fúrólyuk azimut térnegyedét.

A táblázatos eredmények nem túl szemléletesek, ezért az eredményeknek 
különféle plot okon való megjelenítése terjedt el. A 2. ábrán a legelterjedtebb és 
a legismertebb, a nyilplot látható. A nyilploton a dőlésadatokat egy nyíl repre
zentálja. A nyíl helyzete a skálán a dőlés nagyságát, iránya pedig a dőlés irányát 
jelzi (az É irány fölfelé van). Az ábrán emellett (balról jobbra haladva) két egy
másra merőleges lyukátmérő görbe, a GRADE görbe, amely a dőlések minőségét 
jelzi (0 és 100 között), 10 m-es intervallumokra készült azimut gyakoriság és 
dőlésszögnagyság diagramok, valamint (a jobb szélen) a lyukferdeségének ábrázo
lása található.

A 3. ábra az úgynevezett lineáris polárplotot ábrázolja. Ezen a dőlésazimu- 
tok vannak a mélység függvényében megjelenítve. Megkönnyíti a szerkezeti dő
lés azimutjának meghatározását.

A hengerploton (4. ábra) a rétegsíknak egy elképzelt hengerrel (a fúrólyuk 
falával) alkotott metszetét ábrázolják. Nagy előnye, hogy lehetőve teszi a réte
gek háromdimenziós megjelenítését. (Az ábrát a két végénél összetekerve egy 
átlátszó csőbe kell helyezni, ily módon a fúrómag mintához hasonlóan szemlél
hetek a rétegek.)

A SCHMIDT-ploton (5. ábra) a dőlések polár koordináta rendszerben van
nak ábrázolva. A dőlések sűrűsödési pontjai jól jelzik az uralkodó dőlésirányo
kat. Különösen ott használható jól a szerkezeti dőlés meghatározására, ahol a 
nyilplot nehezen analizálható.

A 6. ábra egy úgynevezett stick-plotot ábrázol. Tetszőleges azimutokra ki 
lehet számítani a látszólagos dőléseket és ezt vonalakkal lehet ábrázolni. Külö
nösen a kutak közötti korrelációnál nyújthat segítséget.
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Geo 64/14-1

1. ábra. Eredménylista 
Рис. 1. Список результатов 

Fig. 1. List of results

Az eredmények értelmezésének elvei

Az eredmények értelmezése rendkívül nagy tapasztalatot igénylő, csak hosz- 
szú tanulási periódussal elsajátítható, széles körű ismereteket feltételező feladat. 
A rétegdőlés eredményeket csak a terület geológiájának mélyre ható ismeretében, 
a rendelkezésre álló szeizmikus adatok figyelembe vételével és az egyéb geo
fizikai fúrólyuk szelvények felhasználásával lehet hatékonyan elemezni. Most 
csak néhány alapelvre térünk ki.

A 2. ábrán látható, hogy a rétegdőlés szelvény a dőlések számos fajtáját 
összetett módon tartalmazhatja. Ezek a:
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2. á b r a . Vektorábra
Рис. 2. Схема векторов

F ig .  2 . Vector diagram
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LINEAR POLAR PLOTPeneszlek 8
WLeO.5 
WIN =2.0 
STEP* 0.5
114 0. 1 210.

3. ábra .  Lineáris polárplot
Рис. 3. Л инейны й пол яр-п лот

F ig .  3. Linear polárplot

2 1 4



— szerkezeti dőlés, vagy dőléstrend (az m és az 1180 m közötti szakaszon
a szerkezeti dőlés 0° körüli, ezért az azimutja széles határok között változik, 
kb. 120°-tól 250°-ig)
-  a szerkezeti dőlés anomáliák (pl. a szerkezeti deformációkból származók, 
gyűrődések pl: 1156 — 62 m között vagy 1162 — 70 m között)

215



— a szec|imentációs dőlés, amely a leülepedés módját tükrözi (az 1140 m — 1182 
m közötti rész egészen más leiilepedési körülmények között keletkezett mint az 
1182 m alatti rétegek)
— egyéb dőlések, amelyek törésekkel, diszkord^nciákkal lehetnek kapcsolatban.

Alapelvként elfogadható, hogy az értelmezést mindig a szerkezeti dőléstrend 
meghatározásával kezdjük. A feladattól függően a továbbiakban az elemzést, 
vagy a szerkezeti dőlés anomáliák meghatározásával (pl.: gyűrődések típusainak 
elkülönítése: redők, antiklinálisok, szinklinálisok stb.), vagy a szedimentációs 
sajátosságok feltárásával folytatjuk. Ilyen sajátosságok pl.: a kereszt rétegződés, 
az áramlási rétegződés, a mederfeltöltés stb. A szerkezeti dőlés elemzéséhez a 
nagyobb átlapolású, hosszabb korrelációs ablakhosszal készült dőléseredménye
ket használjuk. A szedimentációs sajátosságok feltárásához pedig olyan rövid 
korrelációs ablakhosszal készült eredményeket használunk, amelyből a szerke
zeti dőlés már el lett távolítva.

, SCHMIDT PLOT
Peneszlek -8
WL = 0.5 
WIN = 2.0 
STEP =0.5

2 1 6

5. á b r a . SCHMIDT plot
Рис. 5. Ш мидт -  плот

F ig .  5. SCHMIDT plot
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A Dresser Atlas DIPLOG programcsomag adaptálása

A Dresser Atlas rétegdőlésmérő kiértékelő programcsomagja (Diplog) a 
Dresser Atlas saját INTERDATA 8/32 típusú számítógépre készült. A program- 
rendszer adaptálását h952-ben végeztük el az ELGI — R —35-ös ESZR számító
gépén.

A rendelkezésre álló Dresser Atlas dokumentáció vizsgálata során kiderült, 
hogy a programrendszer a két gép közötti eltérések miatt közvetlenül nem alkal
mazható.

A programcsomag programjai egyrészt FORTRAN nyelven, másrészt — 
gépre orientált — assembly nyelven íródtak. A két gép FORTR AN nyelve között 
is voltak lényeges eltérések pl.: a számábrázolásban, a perifériák kezelésében, 
azonban ezeknek a programoknak az adaptálása jelentette a kisebb gondot. Az 
assembly nyelven írt, főleg adatbázist kezelő programokat teljesen újra kelett 
írni, a két gép nyelvi reprezentációjának különbözősége miatt.

Lényeges változásokat hajtottunk végre a futási környezetben is. Az eredeti 
korrelációs algoritmust módosítottuk úgy, hogy pontosságának és felbontóképes
ségének megtartása mellett a futási idő lényegesen csökkent. Ezt a korreláció 
magját végző szubrutin átírásával (FORTRAN-ból assembly nyelvre) és speciá
lis processzor bevezetésével értük el.

Az eredeti rendszerhez képest korlátoznunk kelett az egyszerre feldolgoz
ható szel vény hosszt. A jelenlegi változatban ez 1 m-es lépésközt alapul véve 
1000 m. Az ÍNTERDATA 8/32-es gép operációs rendszere lehetővé teszi a futás 
közbeni dinamikus lemezterület foglalást, míg az IBM/OS ezt nem engedi meg, 
így a szükséges lemezterületet a futtatás előtt kell meghatározni.

A programok futtatásának egyszerűsítése érdekében az eredeti programrend
szert úgy szerveztük át, hogy az ne csak egymás után futtatható különálló prog
ramokból álljon, hanem eljárásba szervezett 5 — 6 programból. A 7. ábra a prog
ramrendszer blokkvázlatát ábrázolja.
Az egyes programok funkciói:

Az üzembe helyezés első fázisában kísérleti jellegű feldolgozásokat végeztünk 
az eredmények összehasonlítása céljából. Lehetőségünk adódott a Dresser-Atlas 
houstoni központjában végzett futtatás eredményeivel való összehasonlításra is. 
Az eredmények nagyon jó egyezést mutattak. Ezután az üzemi feldolgozás során 
12 fúrás, kb. 4200 m szelvény anyagát dolgoztuk fel.

Az egyes programok bemenő futtatási paraméterezése az adaptált változat
ban lényegében azonos az eredeti változat paraméterezésével, így az eredeti Dres-
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7. ábra. A program rendszer b lokkvázlata  

Puc. 7. Блок-схема системы программ 
Fig. 7. B lock-diagram  of th e  program  system

ser Atlas felhasználói dokumentáció az adaptált programok futtatásához is 
alkalmazható.

A Diplog programcsomag IBM/OS operációs rendszer alatt futó, ESZR szá
mítógépekre adaptált változata a következő futtatási környezetet igényli:
— memória igény: min. 256 Kbyte-es partíció
— 2 db mágnesszalagos egység
— 300 Kbyte lemez munkaterület
— egy db kártyaolvasó
— egy db sornyomtató
— egy db Versatec plotter (mágnesszalagos, offline).

Az adaptált programcsomag továbbfejlesztése

A Dresser Atlas által alkalmazott rétegdőlés meghatározás lényege, az, 
hogy a korreláció eredményeként kapott 6 db görbeeltolódás (displacement) 
értékből, bizonyos minőségi kritériumok alapján kiválaszt 2 lineárisan függet
len értéket, és ezekből számítja ki a dőlést.

Ilyen minőségi kritériumok: a korrelációs együttható értéke, az egyes mikro- 
ellenállás görbék variancia értékei, a korrelogram alakja, az lin. záródási feltétel 
stb.

Ezzel a módszerrel szemben az ELGI-ben készült KZONA program, amely 
már a programrendszer továbbfejlesztését szolgálja, egy adott mélységpontban
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mind a 6 db görbééitolódási értéket felhasználja. Az összes lehetséges módon 
kiválaszt 2 db független displacement értéket, így egy mélységpontban 13 db 
dőlésérték számítható. Elméletileg — feltételezve, hogy a haránt olt réteg 
sík — a 13 értéknek közel azonosnak kell lennie. A gyakorlatban azonban a méré
si zajok, a korrelációs módszer pontatlansága és a számítás során elkövetett 
numerikus hibák eredményeképpen ezek az értékek igen jelentős szórást is mutat
hatnak. Ilyen szempontból a legnagyobb problémát az alkalmazott korrelációs 
technika okozza. Ez ugyanis álegyezéseket mutathat ki ott is, ahol azt földtani
lag semmi nem indokolja. Az eljárás éppen arra szolgál hogy az ilyen jellegű 
véletlen egybeeséseket kiszűrje és egy adott mélységpontban a legvalószínűbb 
dőlésértéket határozza meg.

Ehhez első lépésként a korrelációt átfedéssel végezzük el, vagyis a korrelá
ciós ablakhossz nagyobb mint a korrelációs lépésköz. Ez arra szolgál, hogy a 
mikroellenállás görbéken jelentkező domináns anomáliáknak a korreláció minő
ségére gyakorolt pozitív hatását nagyobb mélységintervallumra terjesszük ki.

A következő lépés a zónázás, amikor is a feldolgozandó mélységszakaszt 
úgynevezett nyitott és zárt zónákra bontjuk. A zárt zónák lényegében olyan 
mélységinterv&llumok ahol egy egy domináns anomália hatása érezhető. A nyitott 
zónákban a korreláció minősége kevésbé megbízható. A túl hosszú zónákat tör
deljük, így egy-egy zóna maximális hossza 15 mélységpont.

Ezután következik az eljárás leglényegesebb része. Egy zónán belül minden 
szintre kiszámítjuk az összes lehetséges dőlésértéket, és az így kapott ponthal
mazt egy úgynevezett clusterező algoritmus segítségével osztályokba soroljuk. 
A clusterezés lényege, hogy segítségével meghatározhatók egy ismeretlen eloszlású 
ponthalmaz sűrűsödési pontjai, vagyis azok a tartományok ahová a legnagyobb 
valószínűséggel esnek a pontok.

Az algoritmus által kijelölt clustereket elemszámúk és szórásuk alapján 
rangsoroljuk. Ezután a zónán belül minden egyes szintre megvizsgáljuk, hogy a 
13 dőlésérték közül hány esik a jónak minősített clusterbe és ezek átlagát fogad
juk el a szintre jellemzőnek.

Hangsúlyozni kell, hogy a clusterező eljárás szempontjából nincs különbség 
a nyitott és a zárt zónák között. Ugyanúgy kezeli mindkét zónatípust. Ha talál, 
a nyitott zónában is jelöl ki clustert és értelmezhető dőléseket, de azokban a zó
nákban, ill. mélységpontokban ahol a korrelációkból számított displacement ér
tékek megbízhatatlanok, nem ad eredményt.

A 8.a ábrán a Diplog programcsomaggal előállított, rövid korrelációs hosszal, 
átfedés nélkül készült nyilplot látható. A 8.b ábrán ugyanerről az intervallumról, 
négyszeres átfedéssel készült nyilplot található. A KZONA program ugyanazokat 
az eltolás értékeket használja fel, mint amiből ezek a dőlések meghatározásra 
kerültek.

A 9a. és 9.b ábrák a KZONA program két különböző paraméterezésével ké
szült eredményt mutatják be. Szembetűnő, hogy az eredeti ábrához képest az 
eredmények mennyire „rendezett” képet mutatnak, különösen az 1182 m alatti 
szakaszon. A paraméterek megválasztásában lévő különbség is ezen a szakaszon 
mutatkozik meg. A 9b. ábrán látható eredmény „enyhébb” szelekciós kritériu
mok alapján készült.

A fejlesztés további irányvonala a KZONA program tesztelése és tovább 
finomítása, hogy a földtani viszonyokat minél jobban tükröző rétegdőlés ered
ményeket kapjunk. Tervezzük egyéb (nem korrelációs technikán alapuló) nagy- 
felbontású rétegdőlés meghatározási eljárás kifejlesztését is.
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8 /a .  ábra . Különböző ablakhosszakhöz tartozó vektorábrák
Рас. 8. а. Схемы векторов , относящ и хся  к разны м длинам  окон

F ig .  8 /а . Vector diagrams belonging to various window lengths



8/b .  ábra . Különböző ablakhosszakhoz tartozó vektorábrák
Рис. 8. б. Схемы век торов , отн осящ и хся  к разны м  длин ам  окон

F ig .  8 /b . Vector diagrams belonging to various window lengths



9 /a .  ábra .  Különböző paraméterekkel klaszterezett vektorábrák.
Puc. 9. а. Схемы векторов , сгруп пир ованн ы х по разны м парам етрам

F ig .  9 /а . Vector diagrams clustered by various parameters



9/b .  ábra . Különböző paraméterekkel klaszterezett vektorábrák.
Puc. 9. б. Схемы векторов , сгр уп п и р ован н ы х по разны м  парам етрам

F ig .  9/b. Vector diagrams clustered by various parameters



Összegzésül elmondható, hogy addig míg a nyers mérési adatokból a geoló
gusok számára értelmezhető' eredmények lesznek, egy bonyolult, összetett több
lépcsős számítógépes feldolgozási folyamat játszódik le. Az eredmények sikeres 
földtani értelmezéséhez mind szorosabb együttműködés létrejötte szükséges a 
geofizikusok és a geológusok között.
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