
A mélyfúrási geofizikai kutatás története 
Magyarországon

I. A karotázs kutatás kezdetei 
(1934 — 1954)

Az első karotázsmérést (ellenállás felvételt) a 
SCHLUMBERGER fivérek végezték Franciaország
ban, egy Péchelbronn-i szénkutató fúrásban 1927. 
szeptember 5-én. A méterenként megállított szonda 
indikációit (pontmérés) ellenállásgörbévé rajzolták 
össze.

Az első magyarországi mérésre 1935. december 
21-én került sor a Görgeteg-1 sz. szénhidrogén-ku
tató fúrásban. A szonda 1085 m mélységből adta az 
első indikációt. Ezt a mérést a Schlumberger bécsi 
kirendeltsége végezte. Folyamatos, kézi regisztrálá- 
sú ellenállásgörbét és SP-görbét mértek. (Érdekes
ség: az ellenállásgörbe logaritmikus léptékű).

Az egyre gyakoribb mérés-rendelések indokolttá 
tették a Schlumberger cég számára, hogy Magyaror
szágon mérőcsoportot állítson fel, amelyre 1939-ben 
került sor Nagykanizsán. A helység kiválasztását az 
motiválta, hogy az Eurogasco-ból megalakult MA- 
ORT (Magyar—Amerikai Olajipari RT) központja 
is Nagykanizsán volt. A csoport tevékenysége az 
egész országra és a határokon túlra is (Erdély, Kár
pátalja) kiterjedt, sőt a bécsi központ közreműködé
sére is szükség volt. A mérések költségessége ma
gyarázza, hogy szinte kizárólag szénhidrogén-kutató 
fúrásokban voltak mérések. A mérési lehetőségek: 
porozitásszelvényezés (SP: 1935), ellenállás (1935) 
és beljebb ható ellenállás (1937), lyuktalp hőmérsék
letmérés (1936), hőmérséklet-szelvényezés (1936), 
lyukferdeségmérés fotoinklinométerrel (1943). Rob
bantásos rétegmegnyitást golyós perforálással elő
ször 1937-ben végeztek, oldalmagmintát pedig már 
1939-ben vettek.

Magyar gyártmányú berendezéssel a Magyar Ki
rályi Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (továb
biakban ELGI) 1938—39-ben három alkalommal 
végzett karotázsméréseket (ellenállás, porozitás és 
hőmérséklet) a Mezőkövesd-I. számú olajkutató fú
rásban, 790,4 méteres legnagyobb mélységben.

A második világháború alatt és után a Schlumber- 
ger-csoport magyar tagjai eredményesen tudtak dol
gozni (a külföldi alkalmazottaknak — a francia és 
svájci állampolgároknak — el kellett hagyniok az 
országot). A MAORT és a Schlumberger-csoport 
együttes államosításával (1948), valamint a MA
NAT nevű német—magyar társaság kutatását (és 
eszközeit) átvevő MASZOVOL megjelenésével a 
karotázsméréseket a nagykanizsai Schlumberger- 
csoport és az 1949 tavaszán Bihamagybajomban 
megalakult Alföldi Csoport végezte. A feladatok 
megoldására szolgáló kétkocsis, félautoma szelvé- 
nyező berendezések az Alföldi Csoporthoz a Szov
jetunióból érkeztek 1950-ben és ezekkel SP-szelvé- 
nyezést, kétféle ellenállás-szelvényezést, esetenként 
hőmérséklet-szelvényezést végeztek. Miután szerző
désben rögzítették az állami kezelésbe került MA
ORT helyzetét (megkapta a Schlumberger cég va

gyonát és a szabadalmak használati jogát is), a saját 
lábon álló hazai dunántúli mélyfúrási geofizikához 
1950-ben beérkezett az első automata szel vényező 
berendezés, öt-galvanométeres Schlumberger-féle 
fotoregisztrálóval. Az automata jelrögzítést a 
Schlumberger cég már 1940 óta alkalmazta.

A mérések pontossága és mentessége az emberi 
hibáktól nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a szel
vényadatokra támaszkodva [ARCHIE 1942] a porozi
tás és víztelítettség számítható legyen.

Az automata karotázsállomással együtt érkezett az 
országba az első rétegdőlésmérő, lyukbőségmérő és 
oldalfal-mintavevő, valamint korszerű hő- és ferde- 
ségmérő szondák. A Schlumberger-féle automata 
berendezéssel a magyar szakemberek (Nagykanizsai 
Csoport) 1950-ben végeztek először karotázsméré
seket a Komló-22. számú szénkutató fúrásban.

A MASZOVOL-ból átszervezett MASZOLAJ 
(Magyar—Szovjet Olaj Részvénytársaság) úgy ren
delkezett, hogy önálló Geofizikai Kutató Vállalatot 
hoz létre, s így 1954-ig (a közös érdekeltségű vállalat 
megszűnéséig) a felszíni és mélyfúrási geofizika 
egységét teremtette meg. A vállalat székhelye Buda
pesten volt, a bihamagybajomi karotázsegység vi
szont Mezőkövesdre települt át (1951. november).

1952-ben beérkezett az első szovjet automata szel- 
vényező berendezés (AKSz/L-51), amelyet később 
(1954—55) három további követte. Az automata 
szovjet szelvényező berendezésekkel az Alföldi Cso
portnál is növekedett a szelvény választék és javult a 
minőség, amely lehetővé tette a rétegek korrelációját 
és a rétegvizsgálatra alkalmas (permeábilis, szénhid
rogén-gyanús) rétegek mélységének kijelölését.

Szakmailag érdekes helyzet alakult ki a dunántúli 
(nyugati technikával felszerelt) és az alföldi (szovjet 
eszközökkel ellátott) csoportok között. Lehetőség 
volt — és éltek is vele — a két technika összehason
lítására, s így a mérések és rétegmegnyitások kölcsö
nös cseréje valósult meg. Tulajdonképpen mindkét 
csoport a maga törvényei szerint fejlődött, de a két 
egység nemcsak felszereltségben, hanem szemléle
tében sem volt egységes. Mindenesetre a MASZ
OLAJ Rt. érdeme volt az, hogy a nyugati behozatal 
elmaradása és a hazai geofizikai berendezések gyár
tásának megindulása közötti időben a kétkocsis ka- 
rotázsállomások és -szondák szállításával a magyar 
kőolajipar át tudta hidalni a kritikus időszakot.

1954-ben megszűnt a MASZOLAJ Rt., távoztak a 
szovjet szakértők, s a hazai olajipari karotázs teljesen 
magyar szakemberek kezébe került mind az irányí
tás, mind a végrehajtás területén.

A kőolajbányászat 1954 körüli átmeneti visszafo
gásával a Dunántúli Csoport — a sikeres 1950-es 
próbamérés után — 1954-ben mecseki szénkutató 
fúrásokban végzett méréseket. Említésre méltó, hogy 
az ellenállásszelvényeken és az SP-méréseken kívül 
lyukbőségmérést, hőmérséklet-szelvényezést, oldal
fal-mintavételt, rétegdőlésmérést, sőt gerjesztett po
tenciált is mértek időnként.
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A kőolajbányászatban 1954-ben előállt új helyzet 
azt eredményezte, hogy a kőolajkarotázs visszatért 
saját területére, s az ELGI jelentős szerepet kapott és 
vállalt a hazai szilárd ásvány- és vízkutatáshoz kap
csolódó karotázsrendszerek kiépítésében.

II. A karotázs térhódítása, az analóg kor
szak (1954— 1974)

A szilárd hasznos ásvány kutatására mélyített fú
rások befejező átmérője 76 mm vagy kisebb volt, a 
fúrások sekélyebbek voltak, az olajipari eszközvá
laszték csak részben oldotta meg a szénkutatás prob
lémáját, így szükségessé, sőt halaszthatatlanná vált a 
hazai karotázseszközök nem olajipari célú fejleszté
se az ELGI-ben. A karotázsállomás fejlesztését elő
segítette a Bányászati Aknamélyítő Tröszttől 1953- 
ban átvett, eredeti Schlumberger-potenciométerek- 
ből kialakított, kétcsatornás félautomata és egy GMG 
gyártmányú automata berendezés, amelyet egy há
borúból visszamardt gépkocsi alvázára építettek. Ez 
volt a prototípusa a később sorozatban gyártott karo
tázs berendezésnek, amelyet sokáig használt a hazai 
kőolajipar, és amelyet a világ számos országába ex
portáltak (EL-303/595). Ezek alapján az ELGI elő
ször félautomata, majd az ötvenes évek végére auto
mata karotázs berendezéseket fejlesztett ki, hordoz
ható kivitelben.

Az ELGI eredményes karotázs vizsgálatokat elő
ször a hódmezővásárhelyi strandfürdő területén 
(1953. december L), majd a Dorog Tg-8 (1011/272 
számú) szénkutató fúrásban végzett (1954. április 
9.). Az 1954-ben beszerzett szovjet kétkocsis beren
dezéseket (AKSz/L-51 laboratórium és SzKP-3000- 
es csörlő) a nagy mélységű szénkutató fúrásokban 
használták.

A szénkutató karotázs egyre szélesebb körben tör
ténő bevezetése azt eredményezte, hogy 1955 nyarán 
Esztergomban, 1955 őszén Komlón, majd 1958. no
vember 1-én Miskolcon az ELGI szénkutatásra spe
cializálódott csoportokat hozott létre.

A hordozható karotázs berendezések lehetővé tet
ték a gépkocsival megközelíthetetlen fúrások karo
tázs vizsgálatát. A vizsgálatok újabb és újabb para
méterekkel bővültek. 1955-ben természetes gamma, 
1957 második felében gamma-gamma mérések ered
ményes bevezetésére került sor. Az ELGI-szondákat 
lengyel és szovjet tapasztalatok figyelembe vételével 
fejlesztették ki, 60-as külső átmérővel. Az elektro
mos szondák fejlesztésénél az volt a fő szempont, 
hogy a szilárd ásványok kutatásában vékony rétege
ket kell kimutatni, s így a nagy felbontóképességű 
szondák (A1,95M0,1N és 3,60M0,10N) terjedtek el. 
Az 50-es évek második felében bevezették a gerjesz
tett potenciál mérését is. Az ELGI-ben dolgozták ki 
a kis átmérőjű (50 mm) oldalfal-mintavevőt, és ren
delkezésre álltak a különböző kis átmérőjű technikai 
szondák is (hőmérséklet, lyukátmérő, lyukferdeség- 
mérő, iszapellenállás-mérő).

Ezáltal olyan szelvényválaszték állt a geofiziku
sok rendelkezésére, amelyekkel

— megoldható a litológiai tagolás,
— kijelölhető a haszonanyag (kőszén, víz stb.),
— meghatározható a haszonanyag fedője, feküje, 

vastagsága, települési mélysége, valamint

részletes felbontása (betelepülések elkülöní
tése stb.),

— minősíthető a vízadó réteg szűrőzés szem
pontjából, valamint vízvédelmi szempontok 
szerint,

— elvégezhető a geofizikai rétegkorreláció, 
amelynek segítségével lehetségessé válik a 
földtani szerkezet (vetők) és a földtani kor 
meghatározása is.

A szelvény választék bővülésével egyre inkább je
lentőségét vesztette az oldalfal-mintavétel, csak a 
bonyolult földtani viszonyok (mecseki mezők) indo
kolták a további alkalmazást.

1954 után a magyar olajipar fokozatosan áttért a 
hazai gyártmányú berendezések használatára. Ezt 
lehetővé tette a Geofizikai Mérőberendezések Gyá
rának (GMG) létrehozása 1952-ben, amelyből 1963- 
ban a Gamma Művek Geofizikai gyáregysége lett. 
Az EL-301 számú karotázs állomás prototípusának 
elkészítése után (1952— 1954) a GMG sorozatban 
gyártotta azokat, EL-303 néven. Később fejlesztették 
ki az EL-7000-es elektronikus karotázs berendezést 
(1963).

A szénhidrogén-kutatás az 50-es évek végéig fő
ként a Dunántúlra koncentrálódott, ezt követően a 
súlypont fokozatosan az Alföldre tevődött át. Az 
Alföldön jelentős kutatási eredmények születtek 
(Tótkomlós, Hajdúszoboszló, Tiszaföldvár), ami a 
karcagi bázis szükségszerű felbomlását jelentette. 
1959-ben és 1960-ban szel vényező és perforáló cso
portok települtek Orosházára és Hajdúszoboszlóra, s 
a maradék átkerült Szolnokra.

A vízkutatás fejlődésével és egyre szélesebb körű 
alkalmazásával e munkálatok az ELGI-ből a Vízku
tató és Fúró Vállalathoz (VIKUV) kerültek át 1959- 
ben, a szénkarotázs pedig az ELGI-ből 1965. január 
elsejével az Országos Földtani Kutató Fúró Vállalat
hoz (OFKFV) ment át miskolci, komlói és várpalotai 
bázishelyekkel.

E változások bekövetkeztével— amelyet 1977- 
ben a bauxitkarotázs önállósulása követett Balaton
almádiban a Bauxitkutató Vállalatnál — az ELGI 
alapvető szerepe a módszer-, műszerfejlesztésben és 
lényegesen kisebb mértékben a terepi kutatások vég
zésében nyilvánult meg. Továbbra is mért az ELGI 
érckutató fúrásokban: első méréseit 1956-ban Ruda- 
bányán, 1957-ben Úrkúton, 1962-ben Recsken vé
gezte. Az érckutatásban elterjedt gyémántkoronájú 
fúrás (59 mm, néha 46 mm) szükségessé tette a 43 
mm és 36 mm átmérőjű szondacsaládok kifejleszté
sét, amelyek hőtűrése 70 °C-ig, illetve 120 °C-ig 
terjedt. A 60-as évek második felétől alkalmazzák az 
ELGI K-500-as műszercsaládját, amely akkor kor
szerű rack rendszerével, megbízhatóságával sikert 
aratott nemcsak a hazai földtani kutatásban, hanem a 
környező országokban is, sőt eljutott Indiába és Irak
ba. Ennek kisebb változata volt a K-300-as műszer, 
amely sekély fúrások karotázs vizsgálatára készült.

Kisebb fejlesztő munkák folytak a VIKUV-nál 
(pl. GEO-V áramlásmérő szonda), illetve az 
OFKFV-nél is.

A hazai uránkutatást a Mecseki Ércbányászati 
Vállalat Geofizikai Szolgálata végezte, akik elsősor
ban szovjet gyártmányú berendezéseket alkalmaz
tak, majd a 60-as évek második felétől kezdve az 
ELGI által kifejlesztett radioaktív szondákat és karo-
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tázsállomásokat is kezdték használni. Tevékenysé
güket titok övezte, betekintés kívülállóknak nem 
adatott meg. A 70-es évektől kezdve nyitottabbak 
voltak, s az uránkutatáson kívül a hazai érckutatás
ban is részt vettek.

Az olajipar eszközszükségletének bővítését a 60- 
as évek végén részben a GMG, részben import be
rendezések biztosították:

— mikrolog (hazai, 1955),
— természetes és neutron-gamma (szovjet, 

1955),
— laterolog (hazai, 1960-as évek eleje),
— rétegdőlésmérő (hazai, 1955),
— akusztikus mérő (1968 végén NDK importtal 

indult, majd hazai, SzKFI fejlesztéssel folyta
tódott),

— kumulatív perforátorok (1964),
— karotázs teszter (1969).
A mélyfúrási geofizika olajipari műszer- és szel

vényezési technikája a 60-as években lehetővé tette 
az értelmezés fejlődését az alábbi területeken:

— a szelvények korrelációja alapján tisztázták a 
szerkezeti viszonyokat, szintvonalas térképe
ket szerkesztettek,

— a karotázs értelmezések egyre inkább a réteg
vizsgálati tervek alapját képezték,

— a karotázs értelmezés litológiai leírást, jellem 
zést is tartalmazott,

— a műszaki adatok (lyukferdeség, lyuktérfogat, 
cementpalást-tető és minőség) szolgáltatása 
egyre rendszeresebbé vált,

— a tároló paraméterek közül — nem rend
szeresen ugyan — de már megadták a telep
vastagságot, az effektiv vastagságot, a fázis
határokat, az effektiv porozitást és a víztelí
tettséget.

Az olajipar területén a 60-as években komoly erő
próbát jelentett a nagy mélységű kutatás, mert nem
csak a mélység, hanem az extrém geotermikus hely
zet miatt is súlyosbodott a megoldandó feladat.

A hetvenes évek elején kiderült, hogy a kutatás és 
a termelés igényeit csak a legkorszerűbb mélyfúrási 
geofizikai módszerek és eszközök alkalmazásával 
lehet kielégíteni. Ezért a hetvenes évek második fe
lében jelentős változások következtek be az olajipari 
karotázsban.

A vízkutatás fejlődése is töretlen volt a 60-as 
években és a 70-es évek elején, A félautomata beren
dezések csaknem a 60-as évek végéig üzemeltek, 
mert a vízkarotázs árak nem tették lehetővé az új 
beruházásokat, az új mérés-adatgyűjtők szükséges 
mennyiségű megvásárlását. A termálfúrásokban a 
következő mérési program volt kötelező (9/1973. 
számú KFH elnöki utasítás):

— természetes potenciál (SP),
— ellenállás szelvényezés, potenciái és gradiens 

szondákkal,
— mikroszelvényezés,
— természetes gamma mérés,
— neutron-gamma mérés,
— gamma-gamma mérés,
— lyukbőség mérés,
— lyukferdeség mérés,
— talphőmérséklet- és hőmérséklet-szelvénye

zés,
— áramlásmérés.

Ezek alapján meghatározták a litológiai viszonyo
kat, kijelölték a szűrőzés helyét, kútdiagnosztikai 
vizsgálatokat végeztek, régi kutak vizsgálatával a 
kútjavításokhoz szükséges információkat szolgáltat
ták.

A 70-es évek elején az ELGI-ben a karotázsállo- 
mások családja a K-600, K-1000 és K-1500-as új 
tagokkal bővült. A természetes gamma spektrális 
változatának fejlesztése eredményesen végződött, és 
alkalmazni kezdték a műszereket a kőszénkutatás
ban. így lehetőség nyílott arra is, hogy a nagy aktivi
tású kőszenek (a kőszén és a lignit általában inaktív) 
anomáliáinak összetevőit is meg lehessen vizsgálni 
(Tatabánya, Mány stb.) Lehetőség nyílott a bauxit- 
kutatásban is genetikai kérdések vizsgálatára, miután 
in situ mérték a K40 mellett az U és Th aktivitását is.

III. A digitális korszak. Korszerű mérés- 
adatgyűjtő, korszerű lyukműszerek és értel

mezés (1974— 1992)

Az ELGI 1974-től eredményesen alkalmazta és 
értékesítette a K-3000-es digitális karotázsállomást, 
amely 3000 m mélységig szel vény ez. 1976-ban fe
jezte be az ELGI a sekély fúrások (kőszén, érc, víz) 
karotálására szolgáló, terepi digitalizálóval rendel
kező, korszerű kisberendezés (KD-10) kifejlesztését. 
Ezt a műszert a hazai szükségleteken túl elég nagy 
számban külföldön is értékesítették. 1979-ben az 
ELGI létrehozta a számítógéppel vezérelt karotázsál
lomást (INTERGEOTECHNIKA nemzetközi prog
ram), amely stabil, igen jó berendezésnek bizonyult. 
Szovjet eladásra is került, de mégsem terjedt el, mert 
a számítógép szériadarabjai elég megbízhatatlannak 
bizonyultak. Ezért 1984-re az ELGI kifejlesztette a 
mikroprocesszoros KD-80-as (MOLE) karotázsállo
mást, amelyből több példányt értékesítettek, s ame
lyek ma is eredményesen működnek.

A digitális rendszerek adathordozói igen nagy fej
lődésen mentek keresztül. Az analóg regisztrálók is 
változatosak voltak: valamennyit az ELGI fejlesztet
te ki. Ezekből az olajiparba is kerültek regisztrálók. 
Lehetőség volt printerek csatlakoztatására is. Megje
lent a diszkes adatrögzítés is.

A lyukműszerek vonatkozásában a teljes ELGI 
szondakészlet megjelent:

— a 70-es évek végére kifejlesztették a kompen
zált gamma-gamma, kompenzált neutron-ne
utron szondákat,

— a 80-as évek elején elkészült a kis átmérőjű 
indukciós szonda és a kis átmérőjű akusztikus 
szonda (magyar—szovjet kooperáció termé- 
kei),

— ugyancsak a 80-as évek második felére elké
szült a három elektródás (guard) laterolog 
szonda és a gerjesztetett potenciál szonda.

Az eszközök átmérője szabványosított (36, 43, 
76, 86 mm), hőtűrésük: 70, 120, 150, 200 °C, ame
lyek közül néhányat az olajiparban is felhasználtak, 
mind a nyitott, mind pedig a béléscsövezett fúrások
ban.

Az olajipari eszközök fejlesztésében jelentős sze
repet játszott az akkor már az olajipari karotázsban 
meglévő fejlett nyugati eszközök ismerete. Erre az
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időszakra tehető a Magyar Kütgefozikai Metrológiai 
Bázis létrehozása, jelentős bővülése. A kifejlesztett 
eszközöket az ELGI módszertani segédlettel látta el, 
és lehetőség nyílott a Metrológiai Bázis felhasználá
sával fizikai és matematikai modellezések együttes 
elvégzésére is.

A számítógépes feldolgozás elősegítésére a hatva
nas évek végére az ELGI kifejlesztette а К AD típusú 
asztali digitaiizálót, majd a hetvenes évek közepén 
tökéletesítette. Az ELGI-ben a feldolgozás hátterét 
biztosító központi számítógépek: a Minszk-2, 
Minszk-32, ESZ-35, ESZ-55 és IBM voltak ebben az 
időben. A 80-as évek végén nagy számban jelentek 
meg az IBM-kompatibilis személyi számítógépek az 
ELGI-ben, többek között karotázs minicentrum sze
repkörben is. Ezekre készült el a COAL-I és W A
TER-1 feldolgozó programcsomag.

A mérő- és feldolgozó eszközök fejlődésével le
hetővé vált a rétegfizikai paraméterek meghatározá
sán túl a kőszenek minőségi paramétereinek megha
tározása. Ezek a paraméterek a következők: sűrűség, 
fűtőérték, hamutartalom, víztartalom; rugalmassági 
paraméterek: Poisson-szám, Young-modulus, nyírá
si modulus stb., ez utóbbiak a fedő és fekü rétegekre 
vonatkozóan különösen fontosak. Lehetővé vált to
vábbá a hidrológiailag fontos rétegek tanul
mányozása, a területi rétegkorreláció és a sztratigrá- 
fiai kérdések tisztázása.

A hetvenes évek második felében több új, korsze
rű berendezést vásároltak a kőolajkutatás számára. E 
berendezésekkel együtt mód nyílt a műveleti válasz
ték jelentékeny bővítésére is, továbbá ezzel megin
dulhatott a digitális szelvényrögzítés is.

A hetvenes évek közepétől a kőolaj- és kőszénku
tatás erőteljes fejlesztése hatással volt a karotázs 
fejlődésére is. A jelentősebb eredmények:

— az ELGI-nél ellenállásmérő felszíni, 3 para
méteres radioaktív (kompenzált neutron és sű
rűség) AFR regisztráló, fluidum sűrűségmérő 
stb. alkalmazása,

— az SZKFI-nél akusztikus és laterolog mérő- 
rendszerek stb. bevezetése,

— a GAMMA-nál GEOLOGG szelvényező be
rendezés üzemeltetése,

— a perforátoroknál pedig előrehaladást jelentett 
a nagyobb hőmérséklet tűrés (200—300 °C), 
elsősorban az Alföldön.

A szelvények kiértékelése terén is jelentős válto
zások történtek az 1970-es évek közepétől kezdődő
en;
a) A nyitott lyukszelvények területén

— a számítógépes szelvényfeldolgozás kisszá- 
mítógépen kezdődött 1974 körül, majd a KÉR 
(Karotázs Értelmezési Rendszer) kifejleszté
sével folytatódott,

— a Karotage Interpreter Subsystems-t (KISS) 
1983-ra fejlesztették ki a Kőolajkutató Válla
latnál TPA-70-es gépre, majd az IBM PC vál
tozatát 1988-ra,

— a KFV és az SZKFI 1987-ben egy szoftvert 
vásárolt (Petroleum Computing INC.PCI 
USA Dallas),

— bonyolult litológiai tárolók elemzésére az EL- 
GI-ben kidolgozták a Comwell-B.R. értelme
zési rendszert,

— a szocialista országok olajipari szelvényfel
dolgozó rendszere, az ASZOIGISZ is alkal
mazásra került néhány esetben,

— a KV-nél 1988-ban helyezték üzembe az új 
számítóközpontot (Perkin Elemér - PE számí
tógéppel, IBM PC terminálokkal és megfelelő 
perifériákkal), főként Western Atlas szoftve
rekkel (PE és PC változatú szoftverekkel). A 
számítóközpont — a karotázs kiértékelésen 
túl — alkalmas geológiai metszet és térkép- 
rajzolás céljára, valamint fúrási és gazdasági 
feladatok megoldására is.

b) A kútgeofízikai és termelés-geofizikai mérések 
értelmezése az alábbi fő területekre terjed ki:

— a gáz-folyadék fázishatár és gáztelítettség 
meghatározása,

— besajtolási profil megállapítása,
— termelési profil és termelvény összetétel meg

határozása,
— kútproblémák felderítése és felszámolása,
— bonyolult felépítésű tárolók egyes tárolópara

métereinek pontosabb meghatározása (kutatá
si feladat).

Nem lenne teljes az olajipari karotázs szelvénye
zés történetének bemutatása a Schlumberger cég ál
tal végzett bérmérések említése nélkül, amelyeket 
részben egyes területek néhány kulcshelyzetű fúrá
sában, részben pedig az extrém mérési körülmények 
miatt vett igénybe az olajipar. A korszerű berende
zések üzembe állítása után a bérmérések száma je
lentősen csökkent.

A kőolajkutatást erősen befolyásolták a világban
ki beszerzések, mind az eszközök, mind pedig a 
feldolgozás-értelmezés vonatkozásában. Azonban a 
hazai több évtizedes szelvényezési és értelmezési 
tapasztalat nélkül mindezek kevésbé lennének haté
konyak. Az olajiparban végbement változások és 
átszervezések az egységes olajipari karotázs gyakor
lat és integrált értelmezés helyességét látszanak erő
síteni.

A víz- és szilárd hasznos ásvány karotázs munká
latokra kft-k alakultak. Jelenleg csökkennek a vízku
tatás és a szilárd hasznos ásványok kutatásának lehe
tőségei, következésképpen a karotázs munkák. Nö
vekednek viszont a mérnöki és kömyzetvédelmi ka
rotázs feladatok, de egyelőre csekély az anyagi lehe
tőség. Az ELGI az új körülmények között az állami 
és közcélú feladatok ellátását felvállalja, de továbbra 
is fejlesztő bázisa kíván lenni az elaprózódott kis 
egységeknek és magánvállalkozásoknak is.

Ez már új helyzet és — minden valószínűség 
szerint — új fejezete lesz a hazai karotázs törté
netének.

Összeállította:
Baráth István;

Jesch Aladár, Kiss Bertalan és Lakatos Sándor
közreműködésével
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