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A FIJRÓHALADÁSl SZELVÉNYEZÉS JELEXTSÉÍiE OLAJKUTATÓ
Ff H ÁSÓKNÁL

KOHIM KÁLMÁN

Mélyfúrásokkal harántolt földkéreg részletek földtani megismerésére törek-
vésünk számos vizsgálati módszert teremtett meg. Legrégibb a furadékminta
vagy fúrómagok alakjában felszínre került kzetanyag közvetlen vizsgálata.
Ütve mköd fúrások furadéka többé-kevésbbé megbízható képet ad a réteg-
és kzettani viszonyokról. Rotary-rendszerü fúrások furadékmintái már jóval
kisebb értékek (utánhullás, szennyezdés az állandó iszapkörzés és a sokszor
1000—1500 m-nyi csövezetlen lyukszakaszon történ fúrás következtében).
A mélyföldtani viszonyok helyes értelmezését elssorban a vett fúrómagok
anyaga teszi lehetvé; magfúrást azonban hosszadalmassága és költségessége
miatt, csak a legszükségesebb esetekben végeznek. Ennek pótlására fizikai és

kémiai természet mélyföldtani vizsgálati módszereket dolgoztak ki (elektromos
lyukszelvényezési eljárások, radióaktiv .szelvényezés, iszapvizsgálatok).

Igen régi mechanikai módszer az. ú. n. fúró- vag>' véshaladási lyukszelvé-
nyezés, amelynek a Rotary-fúrásoknál igen nagy ismeretszerz s adatgj’jt
jelentsége van. Nélkülözhetetlen segédeszköze ez a geológusnak a zalai kolaj-
kutató és feltáró fúrások földtani szelvényének elkészítésénél is.

A fúróhaladási szelvényezés a közvetett mélyföldtani módszerek közt a
legegyszerbb, legolcsóbb és a legrégibb, csaknem egyids a Rotary-rendszer
bevezetésével. A fúróhaladási sebességet eLssorban a kzettani viszonyok szal)-

ják meg. A fúrólyuk bsége, a vés alakja és állapota (kopottsága), az öblít-
iszap mennyisége és minsége, az iszapáramlási sebesség, a terhelés, az asztal-

fordulat száma viszonylag kevésbbé befolyásolja a fúrási .sebességet, mint az

átfúrt kzet. A kzetváltozások sokszor a fúrási tényezk ismételt megváltoz-
tatása esetén is kifejezésre jutnak a fúrási sebességben. A fúróhaladás megfigye-
lése különösen akkor szolgál megbízható adatokkal, ha a fúrási tényezk egy-egy
lyukszakasz harántolásakor állandók. Ha tehát azonos véstipussal, öblítiszaj)-

mennyiséggel és sebességgel, azonos terheléssel és asztalfordulat.számmal fúrnak
át egy bizonyos lyukszakaszt, a kzetváltozás élesen jelentkezik, ha a kzet-
jellegek eléggé különbözk.

Az üledékes kzetek keménysége és fúrható.sága tág határok között vál-

tozik. A keménységet az üledékképzdés mikéntje és helye, a kzet ásványos és

vegyi összetétele, szövete, a kötanyag minsége, a likacsosság és általában a

kzettéválási folyamatok befolyásolják. A fúrhatóság szempontjából nem közöm-
bös, hogy a homokk kvarcitos vagy arkózás jelleg, nagy- vag^’ kisporozitású.

kovás vagy meszes kötanyagú. .Vzonos ásványtani összetétel homokkösszleten
belül nagy keménységkülönbségek lehetnek, attól függen, hogy az üledékképz-
dés és a kzettéválás során milyen tényezk érvényesültek. Laza vulkáni tufa

kovasavas átitatódás következtében igen kemény kzetté alakulhat át és a fúrás

kemény és laza tufapadok sorozatát íiarántoihatja. A mészkben és dolomitban
megjelen szaruk- és tzk-lencsék ugyancsak csökkentik a fúrási sebességet.

.\ fúróhaladásban a kzetek különböz keménysége türözdik.

A fúróhaladás megfigyelése sok helyen még ma is emberi ervel történik

(a forgatószárat egyforma hosszúságú, leggyakrabban 1 m-es jelzésekkel látják

el, megmérik és feljegyzik az eg^'es szakaszok átfúrásához szükséges idt). Ugyan-
akkor feljegyzik a fúrási tényezk adatait is, a terhelést, a forgóasztal percenkénti

fordulatszámát, a szivattyú percenkénti löketszámát, a vés típusát, véscserékel,

melyek a percméter adatok értékét bizonyos mértékben befolyásolják. A módszer
pontossága az emberi tulajdonságoktól függ. Az ebbl származó hibákat küszö-

bölték ki önmköd jelzmszerekkel. .\z automatizálás a véshaladási szelve-
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nyezés ériekét csaknem olyan arányban növelte, mint azt az elektromos lyuk-

szelvényezéseknél eredményezte.

,\z elektromos szelvény kiértékelését is elsegíti a fúróhaladási szelvénynek
az elektromos szelvény porozitási görbéjével való összehasonlítása. Az elektro-

mos szelvényen egységes jellegnek tn homokös.szleten belüli különbségeket
a fúróhaladás gyakran jól érzékelteti. .lói elkülöníthetk a laza homokkórészletek
a kemény és igen kemény homokkrétegektl, valamint a tömött homokpadoktól.
Mivel a pszammitoknál a kzet likacsossága és keménysége szorosan összefügg,

a fúróhaladás megjelöli a nagyobb és kisebb porozitású részleteket. Mindezek
az adatok az olajtartalommal, rétegmegnyitással és a tárolókzettel kapcsolatos
egyéb mélyföldtani munkálatok szempontjából igen fontosak, különösen nagy-
vastagságú homokképzdmények esetén. A budafapusztai olajmez egyik termel
homokszintjének átfúrásakor az elektromos szelvény porozitás-görbéjéból homok-
kre lehetett következtetni, ugyanakkor a fúróhaladás homokos agyagmárgára
jellemz értékeket mutatott. Az ebbl a szakaszból nyert fúrómagok anyaga homo-
kos jelleg agyagmárga volt. Nagyvastagságú, az elektromos szelvényen egysé-
gesnek látszó márgaösszleten belül a fúróhaladás érzékenyen jelzi az esetleges

szöveti és keménység változásokat s az ilyen eltér szövet és keménység szintek
jól párhuzamosithatók. .\ magfúrásnál elveszett anyag megállapításában is nagy
segitséget nyújt a fúróhaladási szelvény. Egy rétegsorozatban, amelyben márga-
rétegek váltakoznak homokkrétegekkel, 6 m hosszúságú magfúrás során 4 m
magot sikerült nyerni. Ennek anyaga 3 m laza homokk és 1 m kemény márga.
\ fúróhaladási adatok alapján biztosan megállapíthatjuk, hogy a hiányzó 2
m-ps szakasz márgában fúródott:

1100-

1101 m

1101-

1102 m

1102-

1103 m

1103-

1104 m

1104-

1105 m

1105-

1106 m

10 perc /méter
8

11

65
72
70

Felbecsülhetetlen érték a fúróhaladási szelvény az olajbázisú iszappal
végzett fúrások esetében is. Az elektromos lyukszelvényezési technika ezen a

téren még nem tökéletesedett ki. Mivel az olaj bázisú iszap a furadékmintát a föld-

tani megfigyelésre használhatatlanná teszi, a magfúrás és a fúróhaladási szelvény
adataira vagvmnk utglva. A magfúrás anyaga azonban sokszor elvész,

s ilyenkor egyedül a fúróhaladási szelvénybl következtethetünk a harántolt
rétegekre.

fúróhaladási szelvény percméter adatai nem abszolút értékek. A kiérté-

keléskor csupán egy-egy rövidebb fúrási szakasz percméter adatait szabad össze-

hasonlítanunk, mert a mélységgel a véshaladási értékek még azonos kzetek esetén

is változnak. Amíg egy 1000 m-ben lév homokk fúrási sebessége 10 perc/m,
ugyanaz a kzettani jelleg homokk 2000 m-ben már 20— 25 perc/m.

fúróhaladási szelvényezésnek fogyatékosságai is vannak. Amint azt a

budafapusztai olajmezben tapasztaltuk, nagyon csökkenti értékét, ha laza,

kevert, pelites-pszammitos kzetek, mint pl. agyagmárga, homokos agyag-
márga-, tömött homok- és agyagos homokrétegek váltakoznak srn egymás-
utániságban. Ilyenkor a fúróhaladás alapján nem lehet megvonni a kzethatárokat.
Agyagmárga- és márgarétegek közé települ, ersen összeálló homokkövek elkülö-

nítése ugyancsak lehetetlen, mivel a homokkövek percméter-adatai azonosak a

márgáéval;

A fúróhaladási szelvényezésnek sem szabad tehát túlzott jelentséget
tulajdonítanunk. Ez a szelvényezési módszer éppenúgy, mint a többi indirekt

ly.ikszelvényezési eljárás az összetett földtani vizsgálat egyik kiegészít eleme.
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K • K 0 p H M :

rioABHraHHe öypaea, Kan mctoa KapoTTa>Ka npH öypeHHH

KocBeHHbiíí MCTOfl K'apoTTaSca ocHOBbiBaiomníícH Ha CKOpocTH nOflBHranHH 6ypaBa
OKaaaxiCH oneHb nojiesHbiM flnn pemeHHH .onpeAeJieHHbix reojioPHMecKHx 3a^,a^ b He(})Te-

HOCHbix H pasBCAOMHbix paííOHax 3aAyHaKcK0H o6jiacra.
npHMeHeHHeM aroro MeroAa ran h xapaxrep ropHbix nopoA xopouio paanHMaioTCH

npH Ha.THHHH HOCTOMHHblX ÖypOBblX K03(j)(J)HaHeHT0B B BpeACJiaX He.THTO-nCaMMHTOBblX
CBHT nOTepneBiuHx AnarcHea.

Bbiuieyk'aaaHHbiH mctoa OKasbiBaer owcHb ucHHyio nOMOiub b c.iyqae HcroAHOCTM
SypoBOH npoöbi a^^ onpcAevieHHH cbhtbi, ocoöchho npH öypcHHHx npon3BCAenHbix
OTMyHHBaHHCM HC(})THHOrO THBa.

noABiiraHHC öypaBa HcpcAKO xopouio noKasbiBacT iiaMCHCHHH xapaKxepa caocB
KaMCymHXCH CAHHHblMH Ha KpHBOR HOpilCTOCTH KapOTTawa. OAHaKO, Ha OCHOBaHHH
npo(J)HJiH HOABuraHHH öypaBa, paauHUCHHe OTACJibHbix bhaob ropnux nopoA hc b03-
MO>KHO B cjiyqae ocaAKOB pbixuoro h CMCuianHOro Tuna, HanpHMcp, necuaHO-rjiHUHCxoro
AieprcHH H r.xHHbi, rjiHHUcxoro necKa, nuoxHoro necKa, mufkopo rjiHHHCxoro McprcHH,
OCOÖCHHO B XOM CUyMaC, eCJlH 3XH OCaAKH HBJrmOXCH XOHKHMH H UaCXO UepCAyiOXCH
OAHH C APyfHMH.

Méthode basée sur l’avaneement de la sonde pour établír la eoupe géolo(|ique

des sondages á l’huile

pár K. K O R I M

La méthode indirecte basée sur la vitesse de l’avancement de la soiide

pour établir la eoupe géologique profonde peut trés bien servir á résoudre certains

problémes géologiques dans les champs pétroliféres et les terrains de prospection

de la Transdanubie. Són emploi permet de fairé des distinctions assez nettes

entre les différents types de roches á travers d’une série de cóuches pélitique-

psammitique ayant déjá subi un changement diagénétique, pourvu que les condi-

tions du forage restent constantes. II fournit un acide précieux pour établir la

suite des couehes dans les cas oü les échantillons du sondage ne sont pás utili-

sables, surtout dans les sondages á limon huileux. Souvent l’avancement de la

sonde indique bien les alternances du caractére d’une roche qui sur la courbe de
porosité du profil électrique a une apparance homogéne. Mais l’on ne peut pás

se servir de la marche de la vitesse de l'avencement de la sonde dans le cas de
sédiments á type mixte et meubles, comme la marne argileuse et l’argile sableux,

le sable argileux, le sable dense, la marne argileuse molle/ surtout si ces sédiments

sont minces et alternent fréquemment.

AZ AJKAI VÍZKUTATÓ FÚRÁS FÖLDTANI FMIEDMÉNYEI

MEISEL .TÁNOSNÉ

Az Ajkai Erm területén 1950-ben vízkutató fúrást mélyítettek öblít

rapid-rendszerrel. Anyagát S z. Hajós M. vizsgálta elször. A részletes

újravizsgálat eredményeit ismertetjük.

A fúrás t. sz. f. magassága: +224,858 m; talpmélysége 442,60 m, elérte

a triász alaphegységet, pleisztocén és miocén rétegek harántolása után.

A pleisztocént 7,10 m vastag, barnásszürke agyagos homok és nieszes

agyagos homok váltakozása alkotja, alján dun^a nummulinás mészkkavicsok-

kal és bazalt törmelékkel.

Alatta nagyvastagságú (364,90 m) miocén rétegösszlet következik

(7,10—372,00 m). Anyaga fleg homokos agyag kaviccsal és meszes homok.

A legfels részen mutatkozó durva kavicsok a felszíni tortonai kavicsréteggel

párhuzamosíthatók. A kavicsban sok a kvarc-, sötétszürke és világos triász-

mészk-, júratüzk-, eocén alveoliná.s, nummulinás ésmiliolinás mészk-, valamint


