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Praca wykonana w ramach działalności naukowej sieci tematycznej koordynowanej przez Instytut Nafty i Gazu: 

„Nowe aplikacje w zakresie udostępniania i eksploatacji złóż węglowodorów otworami kierunkowymi 
 i poziomymi” w 2007 roku. Zadanie badawcze realizowane w IFJ PAN: „Metodyka pomiarowo-interpretacyjna 

profilowań geofizycznych w otworach kierunkowych i poziomych (cz. II). 
 
 
Abstract 
Pechelbronn 80. Special Conference on the Roots of Logging. September 27 – 29, 2007. 
 
Société pour l’Avancement de l’Interprétation des Diagraphies, SAID – the French Chapter of the 
Society of Petrophysicists and Well Log Analysts, SPWLA – organized in September 2007 the 
Conference dedicated to celebrating 80th anniversary of the first electric log (electric coring). The 
Conference comprised the Technical Session on Innovation of Energy Sector (27th Sept. in Paris) and 
visit in Normandy to the Schlumberger Museum in Crevecœur and in the Family House of 
Schlumberger in Val Richer (28th Sept. Normandy) and Visit to Alsace, Dieffenbach-Pechelbronn, 
where the first log was done (29th Sept.). Visiting the site of the first well logging in Pechelbronn was 
combined with seeing the Museum of Oil Industry in Dieffenbach. 
91 participants from 16 countries, including 20 students sponsored by oil companies and oilfield 
suppliers, took part in the Conference. All events were organized and leaded by Philippe Theys, 
representing SAID and Schlumberger Oilfield Services and Dominique Chapellier – President of 
SAID. 
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Schlumberger 
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Francuski Oddział Society of Petrophysicists and Well Log Analysts, SAID, zorganizował 
spotkanie dla upamiętnienia 80. rocznicy wykonania pierwszych elektrooporowych 
profilowań geofizyki wiertniczej. Program spotkania obejmował sesję naukową w Paryżu w 
dniu 27 września 2007 r., następnego dnia zwiedzanie Muzeum Schlumbergera w Crevecoeur 
w Normandii i domu rodziny Schlumbergerów w Val Richer oraz trzeciego dnia – wycieczkę 
do Pechelbronn w Alzacji – do miejsca, gdzie wykonano pierwszy pomiar geofizyki 
otworowej, połączoną z wizytą w Muzeum Przemysłu Naftowego w Dieffenbach.  
 W konferencji wzięło udział 91 delegatów z 16 krajów. Konferencję prowadzili 
Philippe Theys, reprezentujący SAID oraz Schlumberger Oilfield Services i Dominique 
Chapellier – Przewodnicząca SAID.  
 
 

 
 

Pomnik w Pechelbronn, Alzacja (Francja) 
upamiętniający pierwsze profilowanie oporności 
wykonane w otworze wiertniczym. Na obelisku 

symbolizującym wieżę nr 7 wyrysowano pierwszy 
wykres – profilowanie oporności i słowa  

Conrad & Marcel Schlumberger  
1er Log ou monde 

 
 
 



Pechelbronn 80  
Always Search Further  

Paryż, 27 września 2007 
 
W czasie sesji naukowej wygłoszono następujące referaty:  
 

1. Technology Drives Efficient and Responsible E&P, Ian Strecker 
2. CO2 Sequestration, Laurent Jammes, Schlumberger Carbon Services 
3. Underground Coal Gasification as a Clean Energy Option based on Oil and Gas 

Technology, Michael Green, UCG Partnership Ltd.  
4. Horizontal Wells, Innovation and Professional Societies, Jacques Bosio, presentation 

of Philippe Theys 
5. Wireline Logging-Then and Now, Charles Woodburn, Schlumberger 
6. Characterization of Clay Properties Variability by a Geostatistical Analysis of 

Log Data and High Resolution FMI® Data (Callovian-Oxfordian Clay, Meuse, 
France), Marie Lefranc, ANDRA 

7. On the Connectivity of Water in Porous Rocks and Archie’s Equation, Bernard 
Montaron, Schlumberger 

8. Subsurface Formation Evaluation on Mars: Application of Methods from the Oil 
Patch, Quinn R. Passey, Dale E. Fitz – ExxonMobile Upstream Research Co., Philippe 
Theys 

9. The History, Contribution and Value Proposition of Logging While Drilling (LWD), 
Jeremy (Jez) Lofts, Baker-Hudges INTEQ 

10. New Hydrogeophysical Sensors for Salt-Water Intrusion in Coastal Aquifers, P. 
Pezard, CNRS, Universite de Montpellier 

11. Acquisition of Multi-offset Oriented Three and Four Component VSP for Seismic 
Imaging of Faults in the Deep Geothermal Granite Basement od Soultz, C. Naville, 
Institut Francais du Petrole, A. Gerard, N. Cuenot, J. Place, EEIG-Soultz, Maria del 
Mar MESA SALGADO, Gaz de France 

12. Towards 4th Generation Nuclear Reactors, C. Renault, F. Carrè, Commissariat a 
l’Energie Atomique, Direction du Dèveloppment e de l’Innovation Nucléaries  

13. A selective neural network ensemble for the estimation of porosity, Zabih O. Khaxar, 
University of Tehran / Institute of Geophysics, poster presentation. 
 

Poniżej przedstawiamy szersze omówienie 2 wybranych referatów. Streszczenia wszystkich 
wystąpień ukazały się w grudniowym numerze Petrophysics, vol. 48, no. 6, 2007, 
czasopiśmie wydawanym przez SPWLA.  
 
 
Characterization of Clay Properties Variability by a Geostatistical Analysis of Log Data 
and High Resolution FMI® Data (Callovian-Oxfordian Clay, Meuse, France) 
Charakterystyka zmienności iłów oraz geostatystyczna analiza danych geofizyki otworowej 
zarejestrowanych sondą FMI® (iły keloweju-oksfordu, Meuse, Francja) 
Marie Lefranc, ANDRA 

 
Jednym z głównych celów realizowanych przez ANDRA, National Radioactive Waste 
Management AGENCY, jest dostarczenie danych, na podstawie których możliwa byłoby 
budowa podziemnych zbiorników na odpady radioaktywne w głębokich strukturach 
geologicznych. ANDRA prowadzi badania w podziemnym laboratorium zlokalizowanym w 
Meuse/Haute-Marne na głębokości ok. 490 m w łupkach formacji kelowejsko-oksfordzkiej 
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mających 155 mln lat. Na podstawie pomiarów geofizyki otworowej, w szczególności 
profilowania naturalnej promieniotwórczości, profilowań oporności i akustycznego, 
zaobserwowano kilka typów łupków ze zróżnicowanym wykształceniem strukturalno-
teksturalnym obserwowanym w różnych skalach w 7 otworach. Korelacja profilowań 
geofizyki otworowej był zgodna z korelacjami stratygraficznymi i biostratygraficznymi. Na 
podstawie tych danych zostały zaobserwowane lokalne zmiany układów sedymentacyjnych. 
Dane dostarczone przez sondę koncernu Schlumbergera – Full-Bore Formation MicroImager 
(FMI®) okazały się bardzo przydatne, gdyż pokazały obraz zmian oporności skał na ścianie 
otworu wypełnionego płuczką przewodzącą prąd elektryczny. Dane z FMI® pokazały 
przewarstwienia łupków i skał węglanowych, które były zgodne z opisem rdzeni.  

Zaobserwowano wyraźną cykliczność w obrazie FMI®. Liczba cykli oraz miąższość 
formacji powstałej w cyklach może być dokładnie obliczona na podstawie zapisu FMI®. Dane 
uzyskane z rejestracji FMI® były zgodne z danymi biostratygraficznymi. W celu 
scharakteryzowania cykliczności tworzenia się łupków i wapieni przydatnym narzędziem 
statystycznym okazały się wariogramy. Wykresy wariogramów wykonane dla wyników 
różnych profilowań okazały się podobne, niemniej widoczne było przesunięcie wyników 
wzdłuż osi głębokości w zakresie od 1 do 5 m. Obraz dostarczony przez FMI®, 
charakteryzujący się większą rozdzielczością niż standardowe profilowania, był analizowany 
pod kątem cykliczności, w szczególności jako tzw. tło opornościowe oraz jako opornościowe 
wtrącenia. Na wariogramach FMI® wyróżniono po trzy okresy. Cykle o największej 
miąższości na wariogramach FMI® okazały się podobne do cykli widocznych na innych 
profilowaniach. Cykliczne wystąpienia wtrąceń skał o wyższych opornościach były widoczne 
dla cykli o grubości 30 cm. Modelowanie różnych wariogramów wykonano przy założeniu, 
że występują 3 cykle. Występowanie 3 cykli zakładano zarówno w pionowych profilach 
wyników profilowań, jak i w profilach odległych od siebie w poziomie. Zaobserwowano, że 
stosunki parametrów wariogramów tych cykli były stałe. Stwierdzono, że badany materiał 
można analizować podobnie jak cykle Milankovica. Obserwacja ta została potwierdzona 
przez analizę czynnikową w krigingu. Stwierdzono, że cykliczność zaobserwowana na 
podstawie profilowań geofizyki otworowej była taka sama jak cykliczność zmian 
ekscentryczności osi Ziemi (100 000 lat), skośności osi Ziemi (38 000 lat) i precesji (20 000 
lat).  

Ponieważ długość cykli ziemskich jest znana, interwały głębokościowe odczytane dla 
cykli badanych łupków mogły być przeliczone na interwały czasu geologicznego i potem 
umieszczone w ciągu geochronologicznym skał. Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność 
badań cykliczności, prowadzonych dla skał ilastych, do uporządkowania danych 
geochronologicznych i geograficznych. Pozwoliły także na lepsze rozpoznanie cykli 
sedymentacyjnych skał ilastych i ewentualnych obecności hiatusów w badanej strefie skał 
węglanowych keloweju-oksfordu datowanych na podstawie amonitów.  
 
 
On the Connectivity of Water in Porous Rocks and Archie’s Equation  
Ciągłość warstwy wodnej w skałach porowatych i równanie Archie’ego 
Bernard Montaron, Schlumberger 

 
W dobrze znanym równaniu Archie’ego (1942) przewodnictwo skały zbiornikowej, σ , jest 
funkcją przewodnictwa wody złożowej, σw, porowatości, Ф, oraz współczynnika nasycenia 
wodą, Sw: σ = σw Swn Фm. To równanie, wprowadzone przez Gustawa Archie’ego w roku 
1942, jest podstawą interpretacji profilowań oporności i wyznaczania parametrów 
zbiornikowych. Jednakże, jest grupa skał, które nie poddają się opisowi z wykorzystaniem 
tego równania, są one określane mianem „skał nie-Archie’ego”. Przykładem takich skał są 
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piaskowce zailone, które można scharakteryzować stosując np. równanie Waxmana-Smitsa, 
zmodyfikowane przez Claviera. Występują też skały węglanowe, które zupełnie nie przystają 
do opisu Archie’ego.  

Woda w przestrzeni porowej skały nasyconej ropą nie jest rozmieszczona 
przypadkowo. W skali porów siły kapilarne dominują w porównaniu do innych sił. Woda 
poddaje się samoorganizacji i przemieszcza tak, aby nasycenie  było minimalne. Takie 
zachowanie wody jest zgodne z równaniem Archie’ego, przy założeniu, że Sw jest dodatnie i 
tak małe, jak to tylko jest możliwe. Przy badaniach takich skał nie ma założonego progu 
perkolacji, przesączania. Takie podejście jest charakterystyczne dla skał zwilżalnych wodą. W 
skałach zwilżalnych ropą (hydrofobowych) połączenia wewnątrz fazy przewodzącej prąd 
elektryczny mogą być zredukowane. Ropa, wypełniająca przestrzeń porową w wielu 
miejscach może przerwać błonkę wody. W tzw. skałach mocno-nasyconych ropą do takich 
przerw w błonce wody dochodzi często i łączność między elementami wodnymi zostaje 
przerwana, jeśli nie ma wystarczająco dużo wody w przestrzeni porowej.  

Skały węglanowe, przy niskim współczynniku nasycenia wodą mogą nie spełniać 
równania Archie’ego. Pełna teoria przewodzenia prądu elektrycznego w takich skałach może 
być wyprowadzona na bazie teorii perkolacji, geometrii fraktalnej oraz fizyki efektywnego 
medium. Prezentowane w omawianej pracy podejście opiera się na bardzo prostym 
przybliżeniu, tzw. równaniu ciągłości, które, podobnie jak równanie Archie’ego, ma tylko 2 
współczynniki: µ – wykładnik przewodności i χw – wskaźnik przewodnictwa wody (Montaron 
2007): σ = σw (SwnФ – χw)µ. To równanie może być zastosowane do opisu wszystkich skał, 
łącznie z niezailonymi skałami poddającymi się opisowi Archie’ego, ze skałami ilastymi i 
skałami węglanowymi o wysokim współczynniku nasycenia ropą. Równanie to było 
testowane na wielu zbiorach danych, między innymi na zailonych piaskowcach i na 
węglanach o wysokim współczynniku nasycenia ropą. Prezentowany model sprowadza się do 
równania Archie’ego, gdy χw jest równe 0. Wykres parametru nasycenia (Resistivity Index) w 
funkcji współczynnika nasycenia wodą, Sw, w skali dwulogarytmicznej jest linią prostą, gdy 
χw jest równe zero, gdy χw jest dodatnie, wykres jest krzywą o dodatniej krzywiźnie, 
natomiast gdy χw jest ujemne – o ujemnej (Rys. 1). Krzywa niebieska na rysunku 1 jest 
typowa dla skał zailonych, krzywa czerwona ilustruje zależność dla skał węglanowych o 
wysokim współczynniku nasycenia ropą (hydrofobowych).  
 Przyjmując, że 1/µ=0.5 zbadano zmienność wskaźnika przewodnictwa wody χw w 
zależności od własności skał. Dla skał piaskowcowo-ilastych wskaźnik χw przyjmuje wartości 
ujemne z przedziału 0 – (-0.05) i jest funkcją współczynnika wymiany kationowej, w skałach 
hydrofobowych jest dodatni i jest liniowo zależny od objętości ropy. Ten wskaźnik może być 
wykorzystany do obliczenia ciągłych zmian wskaźnika zwilżalności wodą skał. 
Zaobserwowano dobrą korelację między współczynnikiem zwilżalności skał wyznaczonym 
laboratoryjnie a krytycznym nasyceniem ropą, Soc= χw/Ф uzyskanym z profilowań geofizyki 
otworowej (Montaron 2007). Na rysunku 2 przedstawiono dane z pracy Sweeneya i Jenningsa 
(1960) dotyczące skał węglanowych nasyconych wodą (czarne punkty) i nasyconych ropą 
(czerwone i niebieskie punkty). Rzadko obserwuje się w przyrodzie tego typu skały, ale 
zostały one tutaj pokazane jako przykład wyniku o dodatniej krzywiźnie wykresu (wypukły 
wykres). Aby dopasować czerwone punkty na rysunku 2 do równania Archie’ego należy 
założyć, że n=8. Stosując równanie przewodności zmodyfikowane przez Montarona, należy 
przyjąć µ=1.6 oraz założyć, że χw jest równe 0 dla skał nasyconych wodą oraz równe +0.07 
dla skał hydrofobowych (czerwone punkty). Stałość wskaźnika przewodnictwa, µ, świadczy o 
tym, że jest on zależny od geometrii porów, a nie od typu zwilżalności skały. Jeszcze większą 
stabilność µ zaobserwował Clavier w skałach piaskowcowo-ilastych stosując model Dual-
Water. 
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Rys. 1. Zależność parametru nasycenia od współczynnika nasycenia wodą dla skał 
charakteryzowanych przez wskaźnik przewodnictwa wody  χw. 

 obu przedstawionych procesów i 

ch zjawisk, które zachodzą w skałach, nad którymi stale pracują 
zespoły specjalistów.   

 
 

s
 
 
Ostatecznie Montaron przedstawił przykład skały węglanowej o mieszanym typie 
zwilżalności, występującej w strefie przejściowej w złożu ropy. Wielkie pory w tej skale są 
wypełnione ropą, ale małe, o średnicach mniejszych niż 3 µm, są nasycone wodą. 
Przewodnictwo dla wody jest podwyższone w małych porach z powodu ich regularnego 
kształtu i podobnej wielkości. Ponieważ nasycenie ropą dużych porów obniża zdolność 
przewodzenia dla wody, sumaryczny efekt jest wypadkową
dlatego skała ta może być opisana równaniem Archie’ego.  
 W posumowaniu swojego wystąpienia Montaron stwierdził, że wprawdzie dokonał się 
wielki postęp w interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej na przestrzeni 65 lat, od chwili 
wykonania pierwszych pomiarów i kompleksowego podejścia do interpretacji, ale jest jeszcze 
wiele niewytłumaczony
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Rys 2. Dopasowanie punktów do równania ciągłości przewodnictwa, czarne punkty – skały 
nasycone wodą, czerwone punkty (Sc=0.45) i niebieskie punkty (Sc=0.25) – skały nasycone 
ropą, µ=1.6. 
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Porous Rocks: SPE 105041 
 
Sweeney S.A., Jennings H.Y., 1960, The Electrical Resistivity of Preferentially Water-Wet 
and Preferentially Oil-Wet Carbonate Rocks. Producers Monthly, vol. 24, No.7, p. 29-32 
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Pechelbronn 1927 r. 
Pierwszy historyczny pomiar geofizyki otworowej 

 
Z relacji Rogera Josta i Henri’ego Dolla, biorących udział w pierwszym pomiarze geofizyki 
otworowej w Pechelbronn w Alzacji. 
 
Pierwsze, udane profilowania elektrometrii otworowej (electric coring) zostały wykonane w 
otworze No. 2905, wieża 7, w Pechelbronn w pobliżu Dieffenbach w Alzacji w dniu 5 
października 1927 r. Otwór należał do Societe Anonyme des Explorations Minieres de 
Pechelbronn. Bezpośrednimi wykonawcami pomiaru były trzy osoby: Francuz Henri-Georges 
Doll – zięć Conrada Schlumbergera, Szwajcar Charles Scheibli – inżynier z firmy Pros, i 
alzatczyk – Roger Jost. Obaj bracia Schlumberger – Conrad i Marcel, pomysłodawcy i 
organizatorzy tego przedsięwzięcia, nie byli obecni przy pomiarach. Niestety, nie zostały 
wykonane żadne fotografie dokumentujące pierwsze pomiary. Operacja trwała 5 godzin. 
Zachowała się relacja Rogera Josta, który wspomina, że jego obecność była przede wszystkim 
związana ze znajomością dialektu alzackiego, gdyż po pierwszej wojnie światowej język 
francuski w Alzacji nie był powszechnie używany.  

Roger Jost tak relacjonuje spotkanie 
Conrada Schlumbergera z jednym z jego kolegów 
z Ecole Polytechnique, który był włączony w 
prace firmy wiertniczej: „Z dużym 
zaangażowaniem i entuzjazmem Conrad 
opowiadał o swoim udanym eksperymencie – 
pomiarze oporności na powierzchni ziemi. 
Kolega na koniec odpowiedział – „to jest 
interesujące, gratuluje Ci, ale mnie interesuje 
najbardziej dzień, w którym przeprowadzisz ten 
eksperyment w moim otworze”.  

Ta rozmowa była jak wyzwanie, 
katalizator do dalszych eksperymentów 
otworowych. Bracia Schlumberger mieli już za 
sobą pomiar w otworze – w roku 1921 wykonali 
pomiary oporności na dnie otworów w zagłębiu 
węglowym Gard, ponieważ Marcel twierdził, że 

taka rejestracja pomoże w interpretacji pomiarów na powierzchni. Bracia byli tak pochłonięci 
swoimi ostatnimi wynikami pomiarów powierzchniowych, że nie brali pod uwagę możliwości 
ruchu w otworze układu pomiarowego. Jednakże, po wspomnianej rozmowie z kolegą, po 
powrocie do biura w Paryżu przy ulicy Faber 30, Conrad rozpoczął przygotowanie projektu 
pomiarów otworowych. Polecił swojemu współpracownikowi – Paulowi Charrinowi, aby w 
przerwie między wyjazdami w teren, opracował projekt odpowiedniego urządzenia. 
Zaprojektowane przyrządy zostały wykonane przez Marcela i Henri’ego Dolla, a Conrad 
uzyskał zezwolenie i zorganizował pomiar w otworze firmy naftowej Pechelbronn”.  

 

 
Biurko Conrada Schlumbergera – z tyłu 
cynowa wanna, która służyła badaczowi
do eksperymentów nad rozkładami pól 

elektrycznych 

Wspomnienia Rogera Josta są napisane w postaci luźnych notatek. Jest dość 
kłopotliwe przechodzenie od opisu sytuacji do cytatów z bezpośrednich relacji. Niemniej, 
wydaje się interesujące przytoczenie niektórych fragmentów zgodnie z oryginalnym tekstem, 
aby pokazać zaangażowanie i pasję inżynierów, która doprowadziła do narodzin geofizyki 
otworowej. 

W okresie bezpośrednio poprzedzającym pomiary w Pechelbronn Roger Jost 
wykonywał pomiary w zagłębiu rud żelaza Loara w Nilvange (w dolinie Mozeli). Polecono 
mu, aby zjawił się w Pechelbronn w pierwszych dniach września 1927 r. Tam spotkał Dolla i 
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Scheibliego. Pogoda była piękna, na skraju lasu stała typowa w tych czasach drewniana wieża 
wiertnicza. Wieże i dachy domów w Dieffenbach, położonego 40 km na północ od 
Strasbourga, były widoczne w odległości ok. 1 km.  

 
Po przedstawieniu się 

wiertaczom, trójka pracowników 
wyładowała sprzęt ze starej 
ciężarówki marki Citroen. Zestaw 
pomiarowy był bardzo podobny do 
aparatury używanej od dwóch lat w 
pomiarach powierzchniowych. Do 
ziemi przymocowano niewielki 
bęben, podobny do kołowrotu 
stosowanego w studniach. Na 
bębnie były nawinięte 3 przewody 
tworzące warkocz. Były one 
podobne do kabli używanych na 
powierzchni, miały rdzeń 
miedziany, dwie osłony gumowe i 
jedną płócienną. Podwozie w 
kształcie X i 500 m nawiniętych 
kabli robiło duże wrażenie. Korba, 
przekładnia, łańcuch motocyklowy 

oraz hamulec i mechanizm zapadkowy potęgowały wrażenie technicznie doskonałych 
urządzeń. Wszystko było dobrze zaprojektowane i wykonane, polakierowane i pomalowane, 
aby przyciągać oko klienta. „Miło jest popatrzeć na nowy sprzęt leżący na zielonej trawie 
obok wieży wiertniczej i otworu, który wkrótce połknie to urządzenie” relacjonuje Jost.  

 
Mer Dieffenbach  pokazuje uczestnikom konferencji 
miejsce, w którym prawdopodobnie znajdował się 

historyczny otwór wiertniczy 

 Sonda geofizyczna („żółta rybka”) zbudowana była z 4 bakelitowych cylindrów, o 
szerokości 5 cm i długości 1 m. Cylindry były połączone mosiężnymi pierścieniami i 
skręcone mosiężnymi śrubami. Roger Jost mówi: „Byliśmy onieśmieleni samą myślą, że 
mamy wrzucić tą sondę do otworu”. Sonda była zakończona mosiężną rurą wypełnioną 
ołowiem tak, że ważyła ok. 10 kg. Na korpusie sondy były 3 cewki z drutu ołowianego, które 
pracowały jako elektrody – jedna prądowa i dwie do pomiaru różnicy potencjałów.  Czwarta 
elektroda była na powierzchni, ona zamykała obwód prądowy. Wewnątrz sondy był mały 
element – opornik i przełącznik, jego zadaniem było łączyć (lub nie) obwód prądowy, w 
zależności od kierunku ruchu sondy. „Utrzymując to samo napięcie mogliśmy sprawdzić, czy 
mamy ucieczkę prądu” mówi Jost. „Doll od pewnego czasu pracował już nad tym problemem 
w Paryżu. Podobne badania były także  robione podczas pomiarów powierzchniowych”.  

Gdy zestaw pomiarowy był gotowy, a połączenia zaizolowano taśmą izolacyjną,  
załoga powoli spuściła „rybkę” do otworu. Do opuszczenia kabli do utworu użyto dużego 
koła pasowego. Kable były utrzymywane w napięciu przez załogę wiertniczą. Miernik 
głębokości był przytwierdzony do koła pasowego, zero odpowiadało środkowi między 
elektrodami pomiarowymi. Koło pasowe dawało przy każdym obrocie sygnał, dzięki temu, że 
był do niego przymocowany dzwonek do roweru, który powodował, że za każdym obrotem 
rozlegał się miły dźwięk. Potencjometr był ustawiony na trójnogu w pobliżu wyciągu. W 
obwodzie prądowym była użyta bateria 36 V do wytworzenia pola elektrycznego wokół 
otworu. Po skontrolowaniu całego układu sonda zaczęła schodzić w dół. Przy bębnie były 
jedynie lewarki, hamulec działał poprawnie i załoga pomału dochodziła do głębokości 279 m. 
Teraz zrobiono pierwszy pomiar. Kabel, łączący potencjometr i układ pomiarowy, został 
znów podłączony, Jost odczytał natężenie prądu i różnicę potencjałów. Doll, stojąc 
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naprzeciw, zapisał wartości w zeszycie, zrobił dwa szybkie działania na suwaku i triumfujący 
uśmiech na jego twarzy wskazał, że wszystko działa! Załoga rozłączyła kable i zestaw 
pomiarowy podjechał do góry o 1 m. Zespół pomiarowy chciał złączyć kable ponownie, ale 
nic z tego nie wyszło. Okazało się, że jedna wtyczka przy bębnie rozłączyła się. Przesunęli 
bęben o kilka cm i włączyli wtyczki. Jost tak wspomina: „.Robiliśmy pomiary co 1 m na 
odcinku 140 m. Obserwowaliśmy, że prąd jest stały podczas pomiaru, co nie było oczywiste 
dla nas wcześniej. Operacje szły coraz szybciej. Za chwilę zaobserwowaliśmy, że oporność 
stała się minimalna. Sonda stała w łupkach marglistych. Potem oporność zaczęła tańczyć, 
ponieważ skała się zmieniała. Doll szybko robił wykres”.  
 Z dalszego ciągu notatek Josta dowiadujemy się, jakie problemy miał zespół 
pomiarowy z kablami. „Po okresie prób i błędów operatorzy są pewni, że wszystko idzie 
dobrze i trzy twarze błyszczą z zadowolenia. Kable są nawijane na bęben w sposób 
nieuporządkowany. Próbujemy je układać, na ile się da. Scheibli jest wszędzie, dogląda koło 
pasowe, druty i bęben. Zmieniamy się miejscami i ciągle kontrolujemy, mimo że wszystko 
idzie dobrze. Wiertacze pytają, czy czujemy ropę? Nazwali nas oil-sniffers. Żaden z 
pracowników firmy Schlumbergerów  – Pros – nie był przezywany Schlum, wszyscy byli 
teraz sniffers”. Wiele lat później, gdy Jost szukał miejsca, gdzie znajdował się otwór 2905.7 i 
spotkał mera Dieffenbach, dawnego wiertacza, ten rozpoznał go od razu jako sniffera.  

„Reszta pomiarów poszła dobrze. Podjechaliśmy aż do końca rury okładzinowej.  
Wyciągnęliśmy sondę na powierzchnię i zawiesiliśmy. Wyjęliśmy obciążnik z ołowiu, 
podczas gdy sonda wisiała na wieży. Płuczka, która wypełniła bakelitowe rury, teraz 
wyciekała na dół. Doll otrzymał niezły prysznic, od głowy do stóp! Umył się i ruszył do 
Paryża pokazać wyniki Conradowi i Marcelowi”.  

Jost i Scheibli pozostali w 
Pechelbronn i wykonali jeszcze kilka 
pomiarów w ciągu kilku dni. Wszystko 
działało sprawnie z wyjątkiem 
drobnostek. Jednak Jost tak wspomina 
te drobnostki: „Niestety, kable nam się 
splątały, był to kłębek gorszy niż 
włóczka splątana przez kota. Już 
widziałem siebie i Scheibli’ego 
idących szosą do Lobsan, próbujących 
rozwinąć kable. W końcu dodaliśmy 
co 10 – 15 m nalepki z taśmy 
izolacyjnej oraz spletliśmy 
początkowy fragment kabli w 
warkocz, co zapobiegło dalszemu 
plątaniu drutów. Scheibli oglądał bąble 
na rękach”.  

 

 
Kołowrót z kablem – takie urządzenie wykorzystano
w pomiarach otworowych w Pechelbronn w 1927 r 

 
32 lata później Doll w swoich pamiętnikach przyznał, że dopiero po kilku latach 

przedstawiono spójną teorię pomiaru geoelektrycznego w otworze. W czasie pierwszych 
pomiarów poprawność była potwierdzana jedynie przez kolejne pomiary, które dawały taki 
sam wynik. 
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W relacji Dolla, zamieszczonej w „The history of a technique” Allauda i Martena 
(1977), przedstawiony jest opis pierwszej elektrycznej sondy otworowej: „sonda składała się 
z 4 elektrod, z których 3 – M, N i A – były w otworze, a jedna – B na powierzchni ziemi: 
odległość AM między elektrodą prądową A i pomiarową M była równa 3 m, odcinek MN – 
między dwiema elektrodami pomiarowymi miał długość 1m. Cała sonda, o długości 4 m, 
składała się z czterech metrowych segmentów zrobionych z bakelitu, połączonych 
mosiężnymi śrubami. Elektrody były nawinięte na korpus bakelitowy. Sonda, zamknięta z 
obu stron, była wyposażona w ołowiany obciążnik. Ważyła 25 funtów i wyglądała jak długi, 
czarny wąż. Kable, jeśli tak można nazwać 3 druty miedziane w osłonie gumowej, 
przypominały druty używane przy świecach samochodowych. Miały one wytrzymałość ok. 
80 funtów każdy. Druty nie były splecione ze sobą, to zrobiono później, na razie były 
swobodnie nawijane na bęben wyciągu. Wyciąg miał drewnianą ramę w kształcie X, bęben 
był zrobiony z drewnianych klepek, a jego środek – z bakelitu. Całość była mocowana przy 
użyciu mosiężnych sztabek i gwoździ. Aby poruszać wyciąg stosowano przekładnię, której 
części były połączone łańcuchem motocyklowym. Do stalowej osi obrotowej przymocowano 
z obu stron pedały rowerowe. Zamontowano także mechanizm zapadkowy, który utrzymywał 
bęben w bezruchu. Nie było złącza kolektorowego, zatem kable prowadzące do 
potencjometrów były odłączane, kiedy bęben był w ruchu. Gdy sonda została zatrzymana w 
celu wykonania pomiaru, kable podłączano i dokonywano odczytu na potencjometrach. Koło 
pasowe było zrobione z drewna z ekscentryczną osią. Miało długi warkocz, jako 
przeciwwagę. Takie urządzenie nazywało się rzymską wagą. Koło pasowe było 
przymocowane do krótszego ramienia wagi, podczas gdy ciężar kabli był równoważony przez 
ciężar długiego ramienia. Problem, czy kable nie pozrywają się, martwił eksperymentatorów. 
Obserwacja bębna podczas ruchu sondy do góry i w dół służyła utrzymaniu kabli w porządku.  
 Do mierzenia głębokości zamontowano na kole pasowym urządzenie podobne do 
licznika kilometrów w samochodzie. Plan przewidywał wykonywanie pomiarów co 1 m. 
Używano standardowego potencjometru ustawionego na trójnogu, podobnego do tego, który 
służył przy pomiarach powierzchniowych”.  
 
Doll tak wspomina dzień 5 września 1927 r. – „to był normalny dzień, przyjechaliśmy na 
otwór – Dieffenbach 2905, wieża no.7 starym furgonem, który już był całkowicie zużyty. 
Wykorzystywaliśmy go do pomiarów powierzchniowych. Otwór miał ok. 500 m głębokości, 
co oznacza ok. 1500 stóp. Nie mogliśmy planować głębszych pomiarów, ponieważ kabel miał 
tylko 1800 stóp długości. Zaczęliśmy pomiar – ktoś musiał odpinać złącze kable-wyciąg, ktoś 
musiał obracać wyciągiem, ktoś musiał biegać do koła pasowego i sprawdzać licznik. Było 
dużo bieganiny tam i z powrotem! Zapisywałem wyniki pomiarów razem z głębokością na 
bloczku. Potem odpinaliśmy kabel od bębna, jechaliśmy 1 m do góry i znów to samo. 
Najpierw wykonywaliśmy długo jeden pomiar, ale szybko nabraliśmy wprawy i doszliśmy do 
50 pomiarów na godzinę. Wszystko szło dobrze, zgodnie z planem, z wyjątkiem jednego 
zdarzenia. Wyciągnęliśmy sondę na górę, zawiesiliśmy ją na wieży i odczepiliśmy obciążnik. 
Zapomnieliśmy, że nad obciążnikiem była w rurze pusta przestrzeń, która wypełniła się 
płuczką. Płuczka chlusnęła i wszyscy zostaliśmy nią oblani od stóp do głów. Zakończyliśmy 
dzień jadąc do wsi, aby wziąć prysznic”.  

Planując eksperymenty Doll myślał o tym, jak kontrolować ewentualny upływ prądu. 
Kable były poddawane naprężeniu kilkudziesięciu atmosfer i były zanurzane w gorącej 
płuczce. Dodatkowo sonda była wyposażona w opornik przekaźnikowy, inny niż ten używany 
w pomiarach powierzchniowych. Kontrola polegała na tym, że mierzono wartość natężenia 
prądu przy połączeniu obwodu prądowego do przeciwnych biegunów baterii. Do tego celu 
wykorzystywano przełącznik i dodatkowy opornik. Okazało się, że mierzona wartość 
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natężenia prądu była taka sama przy zmianie kierunku przepływu prądu. Ten eksperyment 
pokazał, że wpływ upływu prądu był znikomy.  

Po powrocie do Paryża Doll 
wykonał wykres na pionowym 
pasku papieru i powstał typowy 
wykres profilowania otworowego. 
Na wykresie zaznaczyły się strefy o 
takiej samej oporności, 
odpowiadające marglom 
Hydrobiae, których strop był 
wyraźnym poziomem 
korelacyjnym. Powyżej pojawiła się 
na wykresie seria pików 
odpowiadających zmiennej 
oporności twardych margli, 
zlepieńców i piaskowców. Jak 
można było się spodziewać, 
oporność spadła do zera, gdy sonda 
doszła do stalowej rury. Różnica 
głębokości podana na podstawie 
pomiaru geofizycznego i wyniku 
wiertaczy była tylko 6 stóp (ok. 186 
cm). Trudno było oczekiwać dużej 
dokładności przy takim 
prymitywnym pomiarze.  

Pomiary testowe 
prowadzono w dalszym ciągu, w 
trudnych warunkach, głównie w 
nocy, kiedy urządzenia wiertnicze 
nie pracowały. Kawerny na 
ścianach otworu oraz bardzo gęste i 
lepkie płuczki utrudniały 
zanurzenie sondy w otworze. 
Ponieważ otwory na ogół nie były 
pionowe, ciągnięcie sondy do góry 
po ścianie otworu wywoływało 
tarcie i dodatkowe naprężenie 
kabla. W przeciwieństwie do 

koncepcji Marcela Schlumbergera lepiej było używać cięższych i bardziej wytrzymałych 
kabli.  

 
Zapis pierwszego profilowania otworowego 

www.spec2000.net/text101fp/text1039.gif 

Czasem trudno było dojechać do otworu podczas deszczowej pogody, dlatego też z 
Paryża wyszedł pomysł, aby wyładowywać wyciąg w pewnej odległości od otworu i postawić 
koziołki do prowadzenia kabli aż do otworu. Nie trzeba dodawać, że ten pomysł skończył się 
zwinięciem kabli w wielką kulę błota. Po wykonaniu pomiarów w kilku otworach można było 
stwierdzić, że obserwuje się podobne piki i doliny na wykresach, czyli można było korelować 
anomalie obserwowane w różnych otworach w tych samych poziomach geologicznych.  
Litologia skał na określonych głębokościach była znana, dzięki wynikom rdzeniowania. 
Dzięki korelacji profilowań geofizyki otworowej można było przez analogię rozpoznawać 
litologię skał i nie wykonywać rdzeniowania (mechanical coring).  
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Rozwój podstawowej aparatury 
 
Powodzenie pomiaru w Pechelbronn było podstawą do rozwoju metody. Później, gdy metoda 
sprawdziła się na wielkich polach naftowych w Wenezueli oraz w Rosji, aparatura stała się 
podstawowym obiektem innowacji inżynierskich, projektanckich i wykonawczych.  

Kable stanowiły osobny problem w pomiarach otworowych. Do pierwszego pomiaru 
w Pechelbronn użyto takich samych kabli, jakie stosowano w pomiarach powierzchniowych, 
połączonych ze sobą co parę metrów taśmą izolacyjną. Kable te splątywały się podczas 
nawijania i rozwijania na bębnie wyciągu. Niemożliwe było także zapewnienie jednakowego 
naciągu trzech kabli osobno nawiniętych na bęben. Zdarzało się, że drut miedziany w oplocie 
gumowym był pęknięty i trzeba było szukać tego pęknięcia dokonując pomiarów na kablach 
rozwiniętych wzdłuż szosy.  

Sukcesy pomiarów otworowych otworzyły przed Conradem Schlumbergerem nowe 
pole do popisu. Fascynacja pomiarami otworowymi spowodowała, że zaniedbano 
doskonalenie układów powierzchniowych. Nastąpiły zmiany planów i celów firmy. Ponieważ 
pomiary elektrooporowe stały się w zasadzie usługą techniczną i można je było jedynie 
doskonalić, Conrad zwrócił się w kierunku połączenia procesów fizycznych z cechami 
geologicznymi ośrodka. Rozpoczął badania nad potencjałami naturalnymi oraz nad sterowaną 
sondą z jedną elektrodą (guarded monoelectrode sonde). Conrad wprowadził także zmiany w 
swojej firmie. Wkład Marcela i Henri’ego Dolla w badania powierzchniowe był istotny, ale 
żaden z nich nie przypuszczał, że będą musieli poświęcić tyle czasu na otworowe 
profilowania oporności – electric coring. Pomiary w otworze stwarzały stale nowe wyzwania 
dla ich pomysłowości inżynierskiej i zdolności technicznych. Oni też wiedzieli, jak 
przyciągnąć ludzi z pomysłami i nowymi inicjatywami, aby firma się rozwijała.  
 
 

80 YEARS of INNOVATION 
Jubileuszowe wydawnictwo koncernu Schlumberger 

 
Z okazji rocznicy pierwszych pomiarów geofizycznych w Pechelbronn, które stanowią 
również początek istnienia potężnego koncernu Schlumberger, została wydana pamiątkowa 
książka pt. 80 Years of Innovation, zawierająca 68 stron tekstu, bogato ilustrowana 
fotografiami z historii koncernu oraz szkicami projektów sond wykonanymi przez braci 
Schlumbergerów i Henri’ego Dolla. W przedmowie napisanej przez Charlesa Woodburna, 
Prezesa Schlumberger Wireline, czytamy: „Świętujemy 80. rocznicę pierwszego profilowania 
w otworze patrząc wstecz oraz w  przyszłość ku nowym wyzwaniom i możliwościom”. 

Koncern, obecnie znany pod nazwą Schlumberger, zawdzięcza swoje osiągnięcia i 
żywotność siedemdziesięciu tysiącom ludzi prawie w 80 krajach. Jednak początki związane 
były tylko z trzema znanymi postaciami: Conradem (1878 – 1936) i jego młodszym bratem 
Marcelem (1884-1953 Schlumbergerami i zięciem Conrada – Henri Dollem (1902 – 1991). 
To oni połączyli swój intelekt, wizję przyszłości i talenty, aby tworzyć nowe technologie. Oni 
wprowadzili metrologię – naukę o pomiarach – do przemysłu naftowego i zapoczątkowali nie 
tylko działalność jednego koncernu, ale całego przemysłu pomiarowego geofizyki otworowej 
dla poszukiwania węglowodorów.  

Conrad i Marcel oraz ich rodzeństwo byli wychowywani przez ojca – Paula 
Schlumbergera, miłośnika nauk ścisłych i technicznych oraz pasjonata uprzemysłowienia i 
innowacji we Francji. Ojciec rozbudził w braciach aspiracje naukowe. Dwie cechy: 
zainteresowanie naturalnymi zjawiskami i nowymi pomysłami oraz sprawiedliwość w 
stosunkach z innymi ludźmi najlepiej charakteryzują Conrada Schlumbergera. Również taka 
cecha jak skromność naukowca, który wie, że jest „tylko ogniwem w długim łańcuchu”, 
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przyczyniła się do jego znakomitej umiejętności przewodzenia zespołom i pracy twórczej. 
Córka Conrada – Dominique de Ménil zauważyła: „Ponieważ On niczego nie zaniedbywał, 
kończył poszukiwania wtedy, gdy wszyscy inni już uciekli”. 

Wczesne życie Marcela Schlumbergera nie jest zbyt dobrze znane, ale zapiski jego 
ojca wskazują, że to on rozpoznał geniusz inżynierski Marcela, który uzupełniał wizjonerstwo 
naukowe Conrada. Paul Schlumberger napisał: „Jeśli Conrad i ty pociągniecie w tą samą 
stronę, dojdziecie do wielkich rzeczy”. 

Trzeci niekwestionowany udziałowiec firmy to Henri Doll, wynalazca, który twierdził, 
że przedsiębiorstwo Schlumbergerów powinno być firmą serwisową, a nie naftową. Doll 
podkreślał konieczność łączenia badań i rozwoju technicznego, dlatego centrum badawczo-
rozwojowe Schlumberger-Doll Research nosi nazwę od jego nazwiska.  
 

Książka opisująca dzieje koncernu Schlumberger jest podzielona na dziesięciolecia. 
Jest to w znacznym stopniu historia rozwoju metodyki pomiarów geofizyki otworowej oraz 
kompleksowej interpretacji wyników, dlatego warto przytoczyć najciekawsze osiągnięcia 
osiemdziesięcioletniej historii.  
 

 
 
Posiadłość Schlumbergerów w Val Richer. To tutaj, 

na terenie rozległego ogrodu Conrad wykonywał 
pierwsze eksperymenty, które stanowią obecnie 
kanon geofizycznych elektrycznych pomiarów 

powierzchniowych 
 
  

 
 
Okres 1927 – 1937 „Od wynalazku do ogólnoświatowego biznesu” 
 
Pierwsze pomiary otworowe były poprzedzone latami pomiarów powierzchniowych. Badania 
te zaczęły się w roku 1911 i były przerwane przez I wojnę światową. Wyniki z roku 1913 
zostały opublikowane dopiero w 1920 r. Jednak począwszy od roku 1923 Conrad 
Schlumberger poświęcił cały czas swojemu wynalazkowi, czyli badaniom elektrooporowym, 
rezygnując nawet z profesury w Ecole de Mines w Paryżu. W roku 1926 Conrad i Marcel 
założyli firmę Société de Prospection Électrique, w skrócie Pros. W sposób wysoce 
przewidujący bardzo wcześnie rozpoznali możliwości komercyjne swojego wynalazku i 
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złożyli zastrzeżenia patentowe. Dlatego też ich wynalazek był od początku chroniony na 
całym świecie, od Moskwy po Mexico City.  

W dniu 5 września 1927 r. Henri Doll, Roger Jost i Charles Scheibli wykonali 
pierwsze profilowanie oporności w Pechelbronn, we Francji, w otworze 2905 w Diefenbach 
na odcinku 140 m, począwszy od głębokości 279 m. Pomiar trwał 5 godzin, Roger Jost i 
Henri Doll dokładnie opisali tą operację.  

Ekspansja elektrycznych pomiarów otworowych trwała przez cały rok 1929. 
Profilowania były wykonane w Argentynie, Ekwadorze, Japonii, Wenezueli, USA. W tym 
czasie Conrad i Marcel Schlumberger opublikowali swój pierwszy artykuł na temat pomiarów 
w otworach, nazywając nową technologię electrical coring – rdzeniowanie elektryczne. Firma 
Pros rozrosła się w 3 międzynarodowe firmy, które stały się ostatecznie podstawą koncernu 
Schlumberger, który dziś działa w 80 krajach.  

Chociaż pomiary w otworze były udanym eksperymentem, który wzbudził duże 
zainteresowanie środowisk naftowych, bracia prowadzili jeszcze pomiary powierzchniowe 
przez kilka lat. Warunki ekonomiczne w 1929 r. sprawiały, że opłacało się wykonywać 
pomiary oporności w Europie wschodniej. Ale już wyprawy do Groznego (obecnie 
Czeczenia) (1930 r.) czy Emba w Kazachstanie (1934 r.) były kłopotliwe (zbyt wydłużone w 
czasie) z powodu pogody, trudności komunikacyjnych i sprzętu. Opis przedstawiony 
zleceniodawcy jednoznacznie wskazywał, że elektrooporowe pomiary powierzchniowe nad 
wysadami solnymi były nieopłacalne: „Pomiary elektrooporowe w celu poszukiwania 
wysadów solnych nie są korzystne. Problem ten może być znakomicie rozwiązany przez wagę 
skręceń. Dokładne badania w celu rozpoznania uskoków i szczegółów tektoniki są 
wykonalne, jak pokazaliśmy w wyniku trzech pomiarów w tym roku. Ale wydajność załogi 
na 1 km2 była stosunkowo niska. Uzyskanie dokładnych wyników było bardzo trudne, gdyż 
wymagało szczegółowych pomiarów. Było to bardzo trudne zadanie z powodu dużego 
zasolenia terenu i surowego klimatu. Uważamy, że właściwie zorganizowana ekipa 
pomiarowa, z dobrze przygotowanym transportem i dostawą niezbędnych materiałów, 
powinna wykonywać badania na powierzchni 10 km2 w ciągu miesiąca”.  

Pomiary otworowe wzbogaciły się w roku 1939 o profilowanie potencjałów 
polaryzacji naturalnej. Pomiary otworowe dały szansę na odróżnienie skał przepuszczalnych 
od nieprzepuszczalnych, przez które płyny złożowe nie mogły się poruszać.  

Najbardziej znaczącym wyjazdem pomiarowym w omawianym okresie była kampania 
indyjska. W roku 1933 wykonano pomiary na złożu Digboi. Jest to najstarsze złoże na 
świecie, które nadal dostarcza węglowodory. Wprawdzie przecieki ropy z tego złoża były 
odkryte dekadę wcześniej, produkcja ciągła rozpoczęła się w roku 1889, od momentu 
postawienia pierwszej wieży wiertniczej, zbudowanej w tym samym roku, co wieża Eiffla.  

W Indiach firma Assam Oil zatrudniła przedsiębiorstwo Pros do pomiarów na złożu 
Digboi. Już sam transport ludzi i sprzętu w tak odległy teren był wyzwaniem logistycznym. 
Inżynier Raymond Sauvage odbył podróż statkiem z Marsylii do Bombaju. Potem dwudniową 
podróż pociągiem do Kalkuty, dalej znów podróżował 2 pociągami do Digboi. W sumie 
podróż trwała 3 tygodnie. W Digboi Sauvage spędził kilka dodatkowych tygodni wykonując 
pomiary oporności wody w ocembrowanych studniach, wykonując pomiary temperatury, 
zajmując się również swoją inną pasją – szczepieniem i uprawą importowanych krzewów 
różanych.  

Firma Schlumbergerów wykonała w Digboi pierwsze pomiary oporności w otworze 
269 w dniu 21 października 1933 roku. Ten pomiar otworowy, łącznie z mapą 
powierzchniową zmian oporności, był potwierdzeniem naukowym intuicji badaczy o istnieniu 
zasobnego złoża ropy naftowej. Profilowanie oporności nie tylko pozwoliło odróżnić piaski 
od łupków, ale także pozwoliło wskazać wodonośne i roponośne warstwy oraz było podstawą 
do korelacji warstw w różnych otworach i ich strukturalnej interpretacji. Od roku 1933 
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geofizyka otworowa w Indiach rozwinęła się znakomicie dzięki dziesiątkom indyjskich 
badaczy i inżynierów prowadzących interesy do dziś w 7 firmach poszukiwawczych.  
 
 
1937 – 1947 „Tworzenie interpretacji na podstawie pomiarów” 
 
Druga dekada w historii pomiarów otworowych upłynęła pod znakiem olbrzymiego rozwoju 
technologicznego i tworzenia załóg wykonujących pomiary. W roku 1938 było już 170 ekip 
pomiarowych na całym świecie. W tym samym roku rozpoczęła się interpretacja ilościowa 
wyników pomiarów, dzięki pracy Maurice Martina, George H. Murraya i Williama J. 
Gillinghama. 

Informacja o możliwości kompleksowej interpretacji kilku pomiarów: profilowania 
oporności, profilowania potencjałów polaryzacji naturalnej – PS i profilowania temperatury, 
razem z innymi danymi z otworów, została przyćmiona przez wybuch II wojny światowej. 
Wielu pracowników kompanii, zatrudnionych  w odległych placówkach, nie mogło wrócić do 
swych rodzin z powodu wojny. Prace pomiarowe nie mogły być wykonywane praktycznie 
nigdzie poza USA. W tym czasie Erle Halliburton (właściciel założonej w Oklahoma, USA, 
w 1919 roku firmy New Method Oil Well Cementing, znanej od 1960 roku pod nazwą 
Halliburton) widząc niepowodzenia Francji w okresie II wojny światowej, oferował 
wykupienie firmy Schlumberger za 10 mln dolarów, ale Marcel zdecydowanie odmówił, 
wierząc w długofalowy rozwój i powodzenie koncernu.  

Siłą firmy Schlumbergerów, mimo spadku kondycji w czasie II wojny światowej, było 
przekonanie o konieczności stosowania i rozwoju kompleksowej interpretacji ilościowej, 
celowości prowadzenia efektywniejszych pomiarów oraz wprowadzanie nowych 
technicznych rozwiązań związanych z umieszczeniem aparatury na samochodzie. Były to 
punkty zwrotne w rozwoju technologii geofizycznych pomiarów otworowych.  

Ilościowa interpretacja profilowań geofizyki otworowej była dużym krokiem naprzód,  
czego dowodem była praca pt. „The electrical resistivity logs as an aid in determining some 
reservoir characteristics” opublikowana przez Gustava Archie’ego (1942), pracującego w 
laboratorium Shella. Praca ta wyraźnie pokazywała, jakim postępem w rozwoju naukowych 
podstaw charakterystyki złoża jest dobry pomiar oporności w otworze. Jednakże typowa 
interpretacja ilościowa w tym czasie polegała na iteracyjnym określaniu porowatości, a 
następnie nasycenia wodą metodą kolejnych przybliżeń, przy wykorzystaniu nomogramów i 
wykresów.  

Metody geofizyki otworowej rozwijały się nie tylko w kierunku kompleksowej 
interpretacji służącej do wyznaczenia parametrów złoża. Pierwsze pomiary mufolokatorem, 
wykorzystującym zmianę strumienia pola magnetycznego przy przejściu przez złączki rur 
(mufy), zostały wykonane w roku 1946. Wyniki pomiaru mufolokatorem ułatwiały 
dopasowanie głębokościowe wyników profilowań w otworze przed zarurowaniem i po 
zarurowaniu.  

Dekada 1937 – 1947 była także początkiem wielkiej rywalizacji między firmami 
obsługującymi wiercenia na świecie. Firma Baker Hughes zakupiła dobrze rozwijające się 
przedsiębiorstwo Lane Wells. Firma Halliburton także przystąpiła do wyścigu. Rozwój wielu 
przedsiębiorstw spowodował, że klienci mogli wybierać firmy świadczące usługi pomiarowe. 
Henri Doll uważał, że konkurencja była wyzwaniem dla koncernu Schlumberger, 
stymulującym jego rozwój. 

Zatrudnienie Williama J. Gillinghama, absolwenta School of Mines w Imperial 
College w Londynie, było dodatkowym czynnikiem, który przyspieszył rozwój firmy 
Schlumberger. Angielski stał się językiem obowiązującym w przemyśle naftowym. 
Zatrudnienie osoby mówiącej po angielsku ułatwiło kontakty z klientami, a także zachęciło 
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innych anglojęzycznych pracowników do zatrudnienia się w firmie. Nazwisko Gillingham 
zostało upamiętnione przez nadanie nazwy jednej z aleji w kampusie Schlumbergera w Sugar 
Land w Texasie.  

„Tam gdzie idą wiercenia, tam idzie Schlumberger” – takie hasło przyświecało firmie 
w roku 1940. Przedsiębiorstwo rozwinęło się na cały świat. Przyjmowano do pracy ludzi 
miejscowych, z terenów gdzie wykonywano pomiary. Firma stała się wielokulturowa, co 
stanowiło odtąd normę przez następne 60 lat. Przesłanie: „W naszych długoterminowych 
poszukiwaniach rozwiązań technologicznych na poziomie światowym zrozumieliśmy, że 
żadne kontynenty ani kultury nie mają monopolu na kreatywność” było sztandarem przez 
wiele lat (1986 – 2003 - Chairman of Schlumberger – Euan Baird).   

Reklama Schlumbergera z roku 1947 oferuje profilowania oporności w otworach 
niezarurowanych, pomiar temperatury oraz profilowanie upadu warstw.  
 
 
1947 – 1957 „Włączanie elektroniki do poszukiwań”  
 
Elektronika, która zapoczątkowała swój rozwój już w latach 30. XX wieku, przeniknęła do 
geofizyki otworowej dopiero w późnych latach 50. W roku 1957 do aparatur pomiarowych 
zostały wprowadzone pierwsze obwody drukowane. Miniaturyzacja elementów 

elektronicznych w przyrządach 
wgłębnych prowadziła także do 
redukcji ilości połączeń. 

 

 
Perforator do udostępniania złoża przez utworzenie 
systemu otworów w rurach i płaszczu cementowym 
 w skale nasyconej ropą i gazem (1937) i próbnik 

 do pobierania płynów złożowych z lat 50-ych 

 Spowodowało to spadek uszkodzeń 
aparatury pracującej w kontakcie z 
płuczką w bardzo trudnych 
warunkach wysokiego ciśnienia i 
temperatury. Dzięki elementom 
elektronicznym można było 
wyeliminować uszkodzenia sond 
związane z drganiami i wysoką 
temperaturą w otworach.  

Postęp w elektronice 
umożliwił rozwój nowych rozwiązań. 
W roku 1948 wprowadzono 
mikrosondy – urządzenia pomiarowe 
o małych rozmiarach, ale też o małym 
zasięgu radialnym, które pozwalały 
wykryć skały zbiornikowe, porowate i 
przepuszczalne poprzez identyfikację 
tworzących się osadów ilastych na 
ścianie otworu. Mikrolaterolog, czyli 
mikrosonda sterowana, wprowadzony 
do testowania w roku 1950, umożliwił 
wyznaczenie oporności strefy 
przemytej, dzięki zwiększonemu, w 
porównaniu do mikrosond, zasięgowi 
radialnemu. W roku 1949 Henri Doll 
wprowadził pomiary elektryczne w 
otworach wypełnionych płuczką na 
osnowie ropnej – profilowania 
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indukcyjne. Laterologi także zostały wprowadzone w 1950 roku, dając dobre wyniki przy 
pomiarze oporności w otworach wypełnionych płuczkami o bardzo niskiej oporności. W tym 
czasie doskonalono również profilowania neutronowe oraz próbniki złożowe. W roku 1952 
Schlumberger wprowadził pomiary akustyczne. Umożliwiły one lepsze wyznaczanie 
głębokości stref przeznaczonych do perforacji. Szybko okazało się, że profilowania 
akustyczne są przydatne przy wyznaczaniu porowatości, analizie szczelin, ocenie stanu 
zacementowania oraz przy połączeniu pomiarów otworowych i sejsmicznych pomiarów 
powierzchniowych.  

Centrum badawcze Schlumberger-Doll, otwarte w 1948 r., opracowało fizyczne 
podstawy profilowań elektrycznych i radiometrycznych. Obecnie Centrum to znajduje się w 
Bostonie w stanie Massachusetts w USA i jest świadectwem wielkiego, ciągłego wkładu w 
naukę i technikę ze strony koncernu Schlumberger.  

Jeszcze jedno rozwiązanie organizacyjne zostało wprowadzone w tej dekadzie przez 
koncern Schlumberger – starsi stażem pracownicy zostali oddelegowani do pomocy 
młodszym załogom. Roger Jost, jeden z trzech członków ekipy pomiarowej w roku 1927, 
został głównym konsultantem w Paryżu. Udzielał rad młodszym inżynierom, którzy testowali 
nowe rozwiązania technologiczne przed wprowadzeniem ich do rutynowych pomiarów. 
Obecnie, dzięki globalnej łączności, taką rolę spełnia centrum ekspertów Schlumbergera.  

Na omawianą dekadę przypada jeszcze jeden kamień milowy koncernu Schlumberger 
– w 1952 r. zakupił on 50% udziałów firmy wiertniczej Forex, a 4 lata później nabył firmę 
Johnston Testers. Dzięki temu koncern mógł realizować kompleksową obsługę otworów. W 
lipcu 1956 r. koncern wykonał swój milionowy pomiar w otworze. 
 
 
1957 – 1967 „Od dna morskiego do szczytu świata” 
 
Przyspieszenie rozwoju badań kosmosu w latach 50. ubiegłego stulecia, związane z 
wystrzeleniem sputników, objęło także Schlumbergera, który dostarczał dla potrzeb NASA 
maszyny liczące o wysokiej precyzji oraz sensory do urządzeń badających przestrzeń 
kosmiczną.   

W roku 1961 firma Schlumberger została włączona do badań w głębokich otworach 
prowadzonych na morzu. W kwietniu 1963 r. Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) 
zaprosiło Schlumbergera do współpracy w poszukiwaniu łodzi podwodnej USS Thresher, 
zagubionej koło Cap Code w Massachusetts w USA. Zastosowano profilowanie potencjałów 
polaryzacji naturalnej – PS do pomiaru pola elektrycznego generowanego przez metalowe 
sprzęty zanurzone w morskiej (słonej) wodzie. W ten sposób odnaleziono szczątki łodzi 
podwodnej, sfotografowane następnie przez załogę statku badawczego WHOI – Atlantis II. 
Zaproszenie Schlumbergera do prac poszukiwawczych na morzu w roku 1963 nie było 
pierwszym, bo już w 1930 roku firma pomagała w poszukiwaniu rzeczy zagubionych w 
morzu, np. sprzętu wiertniczego, samolotów, łodzi podwodnych, wraków statków. 
Dostarczała detektorów min przeciwpiechotnych w czasie II wojny światowej.  

Rok później specjaliści od Schlumbergera ratowali załogę kopalni żelaza w Lengede, 
w pobliżu Hanoweru, uwięzioną pod ziemią w czasie powodzi. Przygotowali oni ekspertyzę, 
dzięki której dostarczano uwięzionym górnikom zaopatrzenie i umożliwiono komunikację  z 
powierzchnią. To wydarzenie nazwano „cudem z Lengede”. Z grupy 129 zagrożonych 
górników 79 uratowano w bezpośredniej akcji, a 14 zostało uratowanych po dwóch 
tygodniach. Przeżyli dzięki temu, że rurą o średnicy 7” dostarczano im żywność, wodę, 
ubranie i urządzenia głośnomówiące do komunikacji. Pompowano także cały czas powietrze, 
aby zapobiec zalaniu kopalni wodą.  
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W tym samym czasie naukowcy i inżynierowie zatrudnieni w koncernie intensywnie 
pracowali nad rozwojem sondy gęstościowej gamma-gamma, służącej do wyznaczania 
porowatości i nasycenia w otworach zarurowanych. Opracowano także technologię 
komputerowego przetwarzania danych upadomierza oraz metodykę cyfrowego zapisu taśm w 
samochodach pomiarowych podczas profilowania. W tym okresie rozwijało się także 
profilowanie akustyczne.  

W omawianej dekadzie koncern dokonał też znamiennego zakupu rynkowego firmy 
Flopetrol, która specjalizowała się w testowaniu otworów produkcyjnych.  
 
 
1967 – 1977 „Nadejście komputerów w poszukiwaniach naftowych” 
 
Piąta dekada w historii koncernu rozpoczęła się wraz z odejściem na emeryturę trzeciego 
lidera początkowej grupy pracowników – Henri’ego Dolla, autora 70 patentów 
technologicznych i 32 artykułów naukowych na temat geofizycznych pomiarów i interpretacji 
w otworach. Pozostała po nim dobrze zorganizowana grupa badawcza, która cały czas 
pracowała nad rozwojem nowych technik pomiarowych i doskonaleniem interpretacji.  

Przed koncernem stanęły także nowe wyzwania – pomiary w otworach na Alasce oraz 
profilowania w otworach głębszych niż 20 000 stóp.  

Komputeryzacja kompleksowej interpretacji rozpoczęła się już w roku 1968. Program 
SARABAND umożliwił integrację wszystkich dostępnych profilowań w celu wyznaczenia 
zailenia, oraz współczynnika nasycenia wodą skał. Program działał sekwencyjnie, najpierw 
wyznaczał zailenie, potem porowatość, a na końcu nasycenie wodą. Obliczenia wykonywano 
iteracyjnie w celu uzyskania optymalnego rozwiązania. SARABAND był przeznaczony do 
interpretacji w przekrojach piaskowcowo-ilastych, program CORIBAND – w innych 
wielomineralnych skałach.  

W tym czasie dane pomiarowe z otworów mogły być transmitowane przez satelitę lub 
telefonicznie. W 1976 r. pierwszy samochód pomiarowy firmy został wyposażony w 
komputer CSU.  

Sam system pomiarowy stawał się coraz bardziej skomplikowany. W 1971 r. koncern 
wprowadził tzw. triple-combo, czyli kombinację przyrządów, które dostarczały równocześnie 
wyniki pomiarów: naturalnej promieniotwórczości, potencjałów polaryzacji naturalnej, 
oporności, profilowania neutronowego, gęstościowego oraz średnicy. Taka kombinacja 
oszczędzała czas i zapewniała zachowanie tych samych warunków podczas pomiarów.  

Aby ułatwić komunikację wewnątrz firmy, w roku 1975 koncern przyłączył się do 
sieci ARPANet, poprzednika Internetu, systemu powstałego w Departamencie Obrony USA.  

 
W 1971 r. Rogerowi Jostowi, jednemu z trzech pierwszych wykonawców 

historycznego profilowania w Pechelbronn, powierzono gromadzenie kolekcji dla Muzeum 
Schlumbergerów w Crèvecœur-en-Auge we Francji. Jost miał wtedy 48 letni staż pracy w 
koncernie. Muzeum, gdzie prezentowanych jest wiele starych eksponatów, otwarto już w 
1970 r.  
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Muzeum Schlumbergera na terenie 
posiadłości Crevecœur. Zgromadzono w nim 

pamiątkowe zdjęcia i przedmioty z okresu 
początkowej działalności braci Conrada 

 i Marcela Schlumbergerów oraz aparaturę 
geofizyczną konstruowaną i używaną przez 

nich w pierwszej połowie XX w.  
 
 
1977 – 1987 „Rejestracja danych w czasie rzeczywistym” 
 
W roku 1977 przypadła 50. rocznica wykonania pierwszych pomiarów geofizyki otworowej. 
Ówczesny Prezes koncernu – Jean Riboud podkreślił: 
„Po pierwsze nauka. Wiara w swoje możliwości, mimo obciążenia wojną. Nigdy nie 
utraciliśmy przekonania, że badania naukowe mają coraz większe znaczenie w rozwoju 
naszych technik. Cieszę się, że Henri Doll jest wśród nas i reprezentuje wszystkich fizyków, 
matematyków, inżynierów elektroników i mechaników, którzy w ciągle rosnącej liczbie 
pracują w naszych laboratoriach. Filarem koncernu są polowi inżynierowie, ich reprezentuje 
Bill Gillingham. On przeszedł wszystkie stanowiska w firmie, od polowego inżyniera do 
menadżera. On pracował zawsze z pasją, twierdził, że to klient ma zawsze rację. (…) Nie 
chciałbym dożyć takiej chwili, kiedy klient będzie niezadowolony z naszej usługi, a ja lub 
ktokolwiek z pracowników koncernu nie będzie mógł go zadowolić. Jednak cała rodzina 
Schlumbergera, naukowcy, inżynierowie, klienci – my wszyscy, nie wystarczymy do 
spełnienia wszystkich oczekiwań, potrzebny jest jeszcze łut szczęścia.” 

W 1980 r. koncern Schlumberger wykonał swoje pierwsze pomiary podczas 
wiercenia, MWD (Measurement While Drilling). Była to transmisja danych z pomiarów 
prowadzonych w czasie rzeczywistym, podczas wiercenia. Szczególnie przydatne okazały się 
takie pomiary w otworach nachylonych i poziomych, w których podczas wiercenia dokonuje 
się kontroli wielkości i kierunku odchylenia osi otworu od planowanego położenia.  

Włączenie do koncernu w r. 1977 firmy The Analysts, wykonującej wiercenia 
kierunkowe oraz pomiary serwisu płuczkowego, umożliwiło poszerzenie oferty i dalszy 
rozwój koncernu.  

Prawie w tym samym czasie udało się poszerzyć zestaw pomiarowy o profilowanie 
magnetycznego rezonansu jądrowego, MRJ. Pomiar ten cieszył się dużym zainteresowaniem 
praktycznie od 1960 r., ale był trudny do wykonania praktycznego. Profilowania z 
wykorzystaniem MRJ umożliwiły dokładne wyznaczenie porowatości ogólnej i dynamicznej 
oraz przepuszczalności. Dzięki nim można było stwierdzić, czy woda, obecna w skale, będzie 
wypływała razem z węglowodorami, czy pozostanie na miejscu. Inżynierowie w terenie 
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musieli dopasować warunki pomiarowe do wymagań nowej metody. Między innymi, 
operując ręcznie, należało zapewnić stosunkowo wolny ruch sondy w otworze, wolniejszy niż 
normalnie wykonywany z użyciem automatycznego wyciągu. Konieczne też było dodawanie 
do płuczki składników magnetycznych. Pierwszy test sondy do profilowania MRJ wykonano 
w Brunei w 1980 r. Niestety, pomiar został przerwany, gdy ciężki przedmiot upadł przez 
przypadek na sondę i zniszczył niemetaliczną obudowę, która była czymś nadzwyczajnym w 
owym czasie. To była duża strata, biorąc pod uwagę możliwość nauczenia się wielu rzeczy 
podczas pomiaru i interpretacji.  

W 1985 r. koncern Schlumberger zakupił 50% akcji Geco i rozpoczął działalność w 
zakresie pomiarów sejsmicznych.  

W końcu tej dekady Schlumberger zarejestrował swoją domenę internetową 
www.SLB.com, która funkcjonuje do dziś.  
 
 
1987 – 1997 „Nowe pomiary – nowe możliwości interpretacji” 
 
Współpraca zespołów doskonalących przyrządy pomiarowe do klasycznych pomiarów w 
otworach po wyjęciu przewodu wiertniczego oraz sond do MWD pozwoliła na uwolnienie się 
od szkodliwego wpływu wibracji i wstrząsów. Pierwszy przyrząd do LWD (Logging While 
Drilling) został wprowadzony do szerszego wykorzystania w roku 1988.  

Wymagania stawiane przed głębokimi wierceniami i pomiarami geofizycznymi w 
głębokich otworach o charakterze badawczym zawsze rozpalały umysły inżynierów – 
projektantów sond. German Continental Deep Drilling Program miał na celu wiercenie 
otworu KTB o głębokości 9101 m. Trzech inżynierów koncernu Schlumberger zaplanowało 
wykonanie wszystkich możliwych pomiarów w otworze. Otwór był wiercony w latach od 
1990 do 1994. Wykonanie zaplanowanych pomiarów możliwe było dzięki 266 zjazdom sond 
do super głębokiego otworu.  

W omawianej dekadzie wykonano także po raz pierwszy pomiar sondą FMI® – 
Fullbore Formation MicroImager, która dostarczyła prawie fotograficznego obrazu ścianki 
otworu. Wykonano także pomiar sondą MDI® Modular Formation Dynamic Tester, która 
umożliwiła pomiar ciśnienia i pobór płynów złożowych na zadanych poziomach głębokości w 
otworze. W uzupełnieniu nowych pomiarów w otworach naukowcy i inżynierowie 
udoskonalili stare technologie, np. Platform Expres® znakomicie przyspieszyła wykonywanie 
pomiarów układem triple-combo. Doskonalono kompleksową interpretację profilowań. 
Wprowadzenie sond MRJ trzeciej generacji w roku 1995 ułatwiło identyfikację cienkich 
warstw i ustalenie, czy woda w skale jest związana, czy ruchoma.  
 
 
1997 – 2007 „Lepsze zrozumienie dzięki integracji pomiarów” 
 
80 lat pomiarów w geofizyce otworowej to ogromny postęp w badaniu skał zbiornikowych. 
Wszystkie nowe rozwiązania były zawsze powiązane z już  funkcjonującymi urządzeniami i 
powstawały po to, aby rozpoznanie ośrodka skalnego oraz prace symulacyjne nad 
eksploatacją były dokładniejsze. W tym czasie udoskonalono sondy obrazujące ścianę 
otworu, sondy do badania otworów produkcyjnych oraz sondy typu Scanner3D®. 

W roku 2002 włączono do użytkowania system ABC® – Analysis Behind Casing, 
umożliwiający rozpoznanie ośrodka skalnego poza rurami okładzinowymi w starych 
otworach zarurowanych. Rozwiązanie to było przeznaczone dla badania stref nasyconych 
węglowodorami, pominiętych w starych otworach lub takich, które się odrodziły jako 
produkujące węglowodory po upływie czasu i zmianie warunków ciśnienia. Pomiar ten 
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wykonywano także we współczesnych otworach zarurowanych o małych średnicach, do 
których standardowe sondy nie są wprowadzane ze względu na zbyt duże ryzyko utraty 
urządzenia pomiarowego. Zestaw ABC® obejmuje sondę elektryczną do oceny 
współczynnika nasycenia wodą, sondę do pomiaru przekroju czynnego absorpcji neutronów 
termicznych przez ośrodek skalny oraz sondę do pomiaru stosunku pierwiastkowego 
węgiel/tlen i oceny nasycenia przestrzeni porowej. Układ ten obejmuje także próbnik CHDT® 
Cased Hole Dynamics Tester. Na podstawie kilkakrotnego pomiaru takim zestawem możliwe 
jest określenie zmian nasycenia w złożu. Próbnik CHDT® przewierca się przez rury i przez 
warstwę cementu, aż do formacji skalnej i dokonuje kilkukrotnego pomiaru ciśnienia oraz 
pobiera próbki mediów ze złoża.  

W roku 2004, prócz badań komercyjnych, koncern Schlumberger uczestniczył  także 
w badaniach poznawczych prowadzonych przez Arctic Coring Expedition na biegunie 
północnym. W badaniach, wykonywanych na zamówienie British Geological Survey, brały 
udział załogi statku szwedzkiego – Vidar Viking i rosyjskich lodołamaczy. Pierwszy otwór 
był wiercony w odległości 233 km od bieguna północnego. Planowano odwiercić kilka 
otworów, pobrać próbki oraz wykonać profilowania geofizyki otworowej. W dwóch 
pierwszych nie wykonano ani rdzeniowania, ani pomiarów geofizyki otworowej ze względu 
na ruch kier lodowych zagrażających statkom. W trzecim otworze, najgłębszym, położonym 
najbliżej bieguna wykonano rdzeniowanie, ale nie udało się zrobić pomiarów geofizycznych z 
powodu obsypujących się ścian otworu. Ostatecznie, tylko w jednym otworze wykonano 
kombinację profilowań obrazujących ścianę otworu, spektrometrycznego profilowania 
gamma oraz profilowanie porowatości. Profilowania obrazujące ściankę otworu pozwoliły 
potwierdzić głębokość pobrania rdzeni w otworze. Marynarze i geofizycy w oryginalny 
sposób uhonorowali bliskość bieguna północnego. Wysadzeni na ląd tak blisko bieguna, jak 
to tylko było możliwe, rozegrali turniej golfa. Ta wyprawa była wielkim przeżyciem dla 
inżyniera z Kamerunu, który wchodził w skład ekipy geofizycznej, i nigdy wcześniej nie 
widział śniegu, niedźwiedzi polarnych i gry w golfa.  

Rodzina skanerów otworowych, wprowadzona do użytku w roku 2005, dostarczyła 
nowych danych przy profilowaniach: MRJ, oporności, impulsowych technik badania 
impedancji akustycznej oraz pomiarów wykonywanych w otworach produkcyjnych w 
ośrodkach skalnych produkujących trzy fazy (ropę, gaz i wodę złożową). Dane te pozwoliły 
na udokładnienie wyników przy ocenie własności zbiornikowych i możliwości produkcyjnych 
złoża. Innowacyjność tych metod polegała na pomiarach o zmiennym zasięgu radialnym, 
umożliwiających badanie złoża w odległości dziesiątków stóp od ściany otworu. Taki pomiar 
pozwala na określenie, na ile destrukcyjny jest wpływ wiercenia na ośrodek skalny.  

Badanie płynów złożowych zwiększyło jakość skokowo od chwili pojawienia się w 
roku 2006 sondy Quicksilver Probe®. Koncentryczna sonda wciąga filtrat zanieczyszczający 
media złożowe do swojego zewnętrznego cylindra, podczas gdy jej centralna część wciąga 
osobno czyste media. Oba rodzaje płynów wciągniętych do próbnika są kontrolowane na 
bieżąco podczas ruchu sondy w czasie rzeczywistym. Taki pomiar ułatwia badanie płynów 
złożowych i poprawną diagnozę, gdzie należy prowadzić perforację oraz oszczędza czas, 
gdyż badanie jest wykonywane w czasie wiercenia.  

Praca próbnika Quicksilver Probe® jest połączona z sondą InSitu Density®, która 
pozwala na pomiar w warunkach in situ gęstości mediów w warunkach złożowych w czasie 
rzeczywistym. Sonda ta została wprowadzona w roku 2007 i stanowi część pomiaru, który 
nazywa się Fluid Profiling®. Jego celem jest bieżąca charakterystyka mediów złożowych.  
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Inne informacje 
 
W książce wymieniono wiele krajów i przedstawiono fotografie miejsc, gdzie ekipy firmy 
braci Schlumbergerów, a następnie koncernu Schlumberger wykonywały opatentowane 
badania: Lost Hills, Kalifornia, USA-1929, Malezja-1930, Polska-1930, Argentyna-1934, 
Irak-1938, Brazylia-1913, Meksyk-1913, Czechosłowacja-1923, Kongo Belgijskie-1924, 
Luizjana, USA-1925, Sumatra, Indonezja-1930, 1956, Maracaibo, Wenezuela-1932, Birma-
1930, 1938, Rumunia-1930, Rosja-1930-34, Tulsa, Oklahoma, USA-1940, Trinidad-1937, 
Tunezja-1946, Morze Południowo-Chińskie, 1947, Wenezuela-1950, Sycylia-1953, 
Indonezja-1956, Indie-1958, Sahar-1960, Lengede, Niemcy-1963, USS Tresher, USA-1963, 
Szwajcaria-1965, Boliwia-1965, Indonezja-1970, Afryka Równikowa-1975, Libia-1978, 
Dhahram, Arabia Saudyjska-1979, Syberia-1989, Missisippi, USA-1989, KTB, Niemcy-1994 
 
Biblioteka koncernu jest zapleczem badawczym dla wszystkich, którzy interesują się 
rozwojem technologii pomiarowych, pomiarami i interpretacją. Dodatkowe informacje o 
bieżącym funkcjonowaniu firmy można znaleźć na stronie internetowej www.slb.com. Więcej 
danych historycznych dostarczy strona Muzeum Schlumbergera www.chateau-de-
crevecoeur.com. 
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