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Głównym celem niniejszego Przewodnika Inżyniera jest zaprezentowanie sposobu tworzenia szablonów
użytkownika kart otworów wiertnicznych w programie GEO5 Stratygrafia 3D.

Wprowadzenie
Każdy kraj ma inne wymagania odnośnie tworzenia kart otworów wiertniczych. Program pozwala na
wygenerowanie standardowej karty otworu dla dowolnego rodzaju badania, ale zazwyczaj sytuacja
wymaga stworzenia własnego szablonu, który będzie zawierał jedynie wybrane dane przedstawione
w odpowiedni sposób.
Można to zrobić w kilku krokach.
1. Stworzyć nowy szablon.
2. Zdefiniować dane do przedstawienia w karcie otworu.
3. Zatwierdzić lub zmodyfikować szablon.
W niniejszym przykładzie zaprezentujemy, jak uzyskać przedstawioną poniżej kartę otworu wiertniczego.
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Karta otworu jest bardzo podobna do karty wygenerowanej w sposób standardowy, ale kilka rzeczy zostało
zmienionych. Obszary zawierające informacje o otworze wiertniczym oraz rurze osłonowej zostały
przeniesione do kolumn znajdujących się obok wizualizacji profilu gruntu. Legenda znajdująca się na samym
dole została ponadto usunięta. Wprowadzono również inne zmiany w górnej części tabeli.
Najłatwiejszym sposobem stworzenia własnego szablonu jest wykorzystanie szablonu predefiniowanego i
zmodyfikowanie go według własnych potrzeb. Zaczniemy od karty wygenerowanej w sposób standardowy
– fragmenty oznaczone kolorem czerwonym zostaną usunięte lub zmienione, a oznaczone na zielono
zostaną dodane.
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Stworzenie nowego szablonu
Otworzymy teraz plik demo_manual_40.gsg. W ramce szablony przejdziemy do okna “Administrator
szablonów”, a następnie wybierzemy opcję nr 3 - Standardowy - EN - Norma i wybierając przycisk “Dodaj”
wprowadzimy nazwę nowego szablonu. Nasz przykładowy szablon nazwijmy “NOWY EN - Norma”.

Przejdziemy teraz do okna “Wybierz szablon”, w którym wybierzemy nowy szablon dla naszego projektu,
wybór zatwierdzamy klikając przycisk “OK”.

Wrócimy teraz do okna “Administrator szablonów” i zaczniemy modyfikować wprowadzony szablon klikając
przycisk “Edytuj”.
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Definiowanie danych użytkownika
Dane, które chcemy pokazać dla danego badania polowego i następnie wydrukować na karcie otworu,
definiowane są w oknie dialogowym "Edycja szablonu". W zakładce “Otwór” definiujemy pola widoczne w
górnej tabeli karty otworu. Usuniemy obszary zawierające informacje o otworze wiertniczym oraz rurze
osłonowej.

Zdefiniujemy następnie nowe pola, które mają zostać wyświetlone w górnej części tabeli. Informacje na
temat systemu wiercenia nie występowały do tej pory na karcie otworu. Dodamy je wybierając przycisk
“Dodaj” i znajdując opcję “System wiercenia” na liście rozwijanej przy wybranym sposobie definiowania
“wybierz globalny typ danych”.
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Dla lepszej przejrzystości można dodatkowo przyporządkować wprowadzone dane do grup edycyjnych,
które definiują przynależność pól do zakładek widocznych na karcie badań polowych podczas edycji
parametrów badania polowego. Grupy edycyjne mogą być dowolnie modyfikowane za pomocą przycisku
"Grupy edycyjne". Wybierzemy teraz pole “system wiercenia“, a następnie wybierzemy przycisk “Edytuj” i
przypiszemy pole danych do grupy edycyjnej “Dane ogólne”.
Więcej informacji na temat typów danych oraz grup edycyjnych można znaleźć w pomocy programu –
naciśnij przycisk F1.

W zakładce “Otwór (warstwa)” dodamy pola zawierające informacje o wierceniu oraz rurze osłonowej
dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku pola “system wiercenia“. Przypiszemy obydwa pola do grupy
edycyjnej “Dane rozszerzone“.

Wszystkie niezbędne pola zostały zdefiniowane, możemy teraz przystąpić do modyfikacji wyglądu naszego
szablonu.

5

Edytowanie szablonu
Rozpoczniemy edycję szablonu wybierając przycisk “Edytuj” znajdujący się z prawej strony okna
dialogowego.

Pojawia się nowe okno dialogowe pozwalające na edycję szablonu. Na początku zmienimy układ szablonu
wybierając opcję “Tabela + Kolumny”. Legenda zniknie z szablonu.
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Edytowanie szablonu - górna tabela
Praca z tabelą wygląda bardzo podobnie jak w programie Excel bądź innych arkuszach kalkulacyjnych.
Można definiować wiersze, kolumny oraz zmieniać ich rozmiary, a także scalać i dzielić komórki, definiować
obramowanie i kolory tła itp.
Zaczniemy od wprowadzenia zmian w górnej części tabeli, które zostały przedstawione na początku
Przewodnika Inżyniera.

W pierwszej kolejności usuniemy wiersze 7, 8 oraz 9.
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Poniżej przedstawiono wygląd górnej tabeli po zmianach.

Zmienimy następnie komórkę zawierającą informację o Skali. (Klikamy na komórce A7)
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Nazwa “Skala” została już wprowadzona, ale możemy zmienić szerokość bądź wysokość komórki, czy też
pogrubić tekst itp.

Komórka po zmianach wygląda następująco.
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Podobne zmiany wprowadzimy w komórce C7, lecz umieścimy tutaj wartość pola skala, która jest zmienną
zależną od faktycznej skali rysunku. Zdefiniujemy ją wybierając przycisk “Wstaw pole”, a następnie opcję
”Parametry karty - zwartość” oraz “Skala”.
Uwaga: Należy rozróżnić obiekty opisane jako "nazwa" oraz "zawartość". "Nazwa" odpowiada za podanie
nazwy (nagłówka) pola danych (np. kierownik otworu), natomiast "zawartość" odpowiada za podanie
zawartości tego pola danych (np. Smith).

Możemy również formatować całe komórki, aby otrzymać efekt przedstawiony na poniższym zrzucie
ekranowym.
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Kolejnym krokiem jest dodanie informacji na temat “systemu wiercenia” (komórka F8). Dodamy nagłówek
system wiercenia jako domyślne pole karty otworu – wybierzemy przycisk “Wstaw pole”, następnie
wybierzemy opcję “Własne dane badania – nazwa” oraz zaznaczymy “System wiercenia”.

Po sformatowaniu komórek tabela przedstawia się w sposób następujący.
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Podobne zmiany wprowadzimy w komórce H8, ale tym razem w komórce będzie widoczna wartość pola
system wiercenia. Definiujemy to pole wybierając “Wstaw pole”, następnie wybieramy “Własne dane
badania – zawartość” oraz zaznaczamy “System wiercenia”.

Po sformatowaniu i scaleniu komórek tabela wygląda następująco.
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Zmienimy następnie sekcję odpowiadającą za współrzędne otworu. Wybierzemy komórkę “Lokalizacja
wiercenia” (komórka I4), a następnie zmienimy tekst na “Współrzędne”.

Zatwierdzamy wybierając przycisk “OK”, a komórka po zmianach wygląda następująco.

Podobne zmiany wprowadzamy dla komórki I5 wpisując “PÓŁNOC =”, komórki I6 “WSCHÓD =” oraz komórki
I7 “WYSOKOŚĆ =”. Teksty wyrównane są do prawej strony. Tabela prezentuje się następująco.
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Edytowanie szablonu - kolumny
Wszystkie zmiany w górnej części tabeli zostały już wprowadzone i możemy przejść do zakładki kolumny.
Zdefiniujemy dwie nowe kolumny pomiędzy kolumnami D oraz E.

Zatwierdzamy wybierając przycisk “OK” i kolumny prezentują się, jak na poniższym zrzucie ekranowym.

W pierwszej nowej kolumnie zdefiniujemy pole “Rury osłonowe” wybierając “Wstaw pole”, następnie
wybierając “Warstwa badania – nazwa”. Wyłączymy marginesy, zmienimy kolor tła oraz właściwości
czcionki. Obok identyfikatora pola Rury osłonowe dodamy ręcznie informację o jednostkach [mm].
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Kolumny po zmianach wyglądają następująco.

Podobnie postępujemy z kolumną “Wiercenie”, w której dodatkowo wprowadzimy opis średnicy “D [mm]”
w kolumnie F.
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Przejdziemy teraz do różowej części kolumny E, gdzie wprowadzimy komórkę, w której wyświetlane będą
wartości dla pola “Rury osłonowe”. Dane będą pobierane z bazy wprowadzonej przez użytkownika.
Wyłączymy krawędź z prawej, zmienimy typ kolumny na “Opis tekstowy”, a jako dane źródłowe wybierzemy opcję “dane użytkownika - warstwy otworu”, jako dane wybierzemy z listy rozwijanej “Rury osłonowe”.
Tekst jest wyśrodkowany w poziomie i w pionie.

Kolumny po zmianach wyglądają następująco.

16

Podobnie postępujemy z kolumną F, w której zamieszczone będą informacje o wierceniu, dodatkowo
zwiększymy wysokość wiersza nr 1 do 5,5. Po zmianach kolumny wyglądają następująco.

Skończyliśmy wprowadzanie zmian. Zatwierdzamy wszystko przyciskiem OK”. Następnie wydrukujemy
kartę otworu BH1 w ramce badania polowe wybierając przycisk “drukuj kartę”.
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Wygenerowana karta otworu wygląda następująco.

Jak można zauważyć powyżej informacje dotyczące rur osłonowych, wiercenia oraz systemu wiercenia nie
zostały wydrukowane, gdyż dane te nie zostały wcześniej wprowadzone.
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Ostatnim krokiem jest określenie systemu wiercenia oraz średnicy rur osłonowych w otworze BH1.
Przejdziemy teraz do ramki badania polowe, w której otworzymy otwór BH1 i zdefiniujemy system
wiercenia w zakładce dane do karty.

Następnie wprowadzimy zmiany w pierwszej warstwie otworu BH1 dodając średnice rury osłonowej oraz
wiercenia, zmiany wprowadzimy dla wszystkich warstw.
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Szablon można uznać za gotowy.
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