
Üj izotópos vizsgálat
írta: Suba Sándor

A tudományos élet és a különböző ipar
ágak az izotóp alkalmazás széles skáláját is
merik. Speciális feladatok elvégzésére gyors és 
gazdaságos módszerek fejleszthetők ki, ha szem 
előtt tartjuk a sugárzó anyagok felhasználásá
nak korlátjait, azaz a problémák megoldásá
hoz hozzárendeljük az izotópok különböző, do
mináló tulajdonságait.

Világviszonylatban, de a hazai olajipar
ban is számos, egyedi kutatási kérdés eldön
tésében — a kutató és termelő mélyfúrásokban 
— az izotóp alkalmazása adja a gazdaságos 
megoldást.

Ismeretes, hogy a szénhidrogén kutató és 
termelő fúrások mélyítése közben esetenként — 
különböző okok miatt — részleges, vagy teljes 
öblítőfolyadék veszteség lép fel. (Teljes veszte
ség alatt az öblítőkor megszakadását, részleges 
veszteség alatt pedig a cirkuláló hiányos — 
csökkent százalékú — megjelenését értjük.)

Ez nem kívánátos jelenség, mivel több irá
nyú és számos fúrás technológiai, — technikai 
problémát okoz, melyek közül egyet emelek ki, 
és mutatok be: a kérdés ebben az esetben az, 
hogy hol van az iszapelnyelő szakasz, illetve 
annak felső- és alsó határa, mert ennek tuda
tában lehet csak eldönteni a lemélyített fúrás 
terimelőbéléscsövezési, illetve cementezési prog
ramját.

Az egyik kutatófúrásban a Miocén-Torton 
korú tarka agyagban — 191,5 m-ben — elhe
lyezett, és elcementezett 7”-os biztonsági bé
léscsőrakat, illetve lyukfejszerelvény zárásvizs- 
gálata után — a szokásos eszközökkel és módon 
a tarka agyag átfúrása után — a fúrás célját 
jelentő Oligocén-Rupéli homokkő-sorozat átha- 
rántolására került volna sor.

A  7”-os béléscsőből történő kilépés után 
azonban állandó jelleggel részleges, illetve tel
jes öbiítőfolyadék veszteség lépett fel. Ennek 
lehetőségei és okai az alábbiak lehettek:

1. A  területre jellemző, veszteséget elő
idéző riolittufa (Miocén-Torton) sorozatot nem 
fedtük át a 7” -os béléscsőrakattal.

2. Az eddigi probléma mentesnek vélt tar
ka agyag összlet tartalmazhat olyan rétegeket, 
melyek veszteséget előidézhették.

3. Mivel a fúrás mélyítése során az öblítő
kor folyamatosságának rendellenessége perma
nens jellegű volt, tisztázandó feladat a nyelő 
réteg, illetve intervallum mélységi helye.

Tekintettel arra, hogy a fúrás talpmélysé
gének (780 m, Oligocén-lattorfi) eléréséig az 
öblítő iszap optimális geológiai tulajdonságai
nak biztosítása mellett elvégzett többszörös

gázolajos-bentonitdugók, gélcementdugók és 
tépett celofán adagolása is csak rövid ideig 
tartó folyamatosságot biztosított, az 1—3 pon
tokban közölt feltételeket tisztázni kellett (kü
lönös tekintettel a 2. lehetőségére) a további 
feladatok megvalósításához.

A  probléma komplexum megoldására izo
tóp alkalmazását láttuk célszerűnek. Úgy gon
doltuk, hogy a kérdéses lyukszafcasz interval
lumában elhelyezünk sugárzó anyaggal szeny- 
nyezett folyadékot, ennek helyét mélyfúrási 
geofizikai módszerrel meghatározzuk, majd is
mert mennyiségű folyadékot nyomunk a lyuk
ba — lyukfejszerelvénnyel olyan technikát biz
tosítva, hogy ez a pontosan mért, vagy számí
tott folyadékmennyiség csakis az elnyelő ré
tegbe, vagy annak irányába mozdulhasson el. 
(A lyukátmérő és a folyadékmennyiség pontos 
ismeretéDen jól kiszámítható az elmozdulás 
nagysága). A szennyezett' dugó helyének má
sodszori meghatározása a következő kérdésekre 
adhat felvilágosítást:

a) Ha helyváltozás nem történt, úgy az 
elnyelő zóna a jelzett szakasz'mélysége felett 
van. Pontos helymeghatározására, vagy ismé
telt — kisebb mélységben elhelyezett — szeny- 
nyezett dugó elhelyezése szükséges, vagy a 
lyukban lévő jelzett dugót kell a leszűkített 
intervallum elé juttatni, és megismételni a 
szennyezett rész elnyeletését.

b) A  helyváltozás a számított mélységig 
történt. Ebben az esetben a nyelő zónát még 
nem értük el, tehát további süllyedésre kell 
kényszeríteni a jelző folyadékot.

c) Ha a kalkulált helynél kisebb mélysé
gig jutott el a jelződugó és ott koncentráltab
ban jelentkezik, ekkor már valószínű a vesz
teségre alkalmas zóna alsó határa. Az elnyelő 
intervallum felső határát ismételt folyadékbe
táplálással és a mért indikációk nagyságának 
elemzéséből megállapíthatjuk.

d) Ha helyváltozás ugyan nem történt, de 
az elhelyezett dugó méretében történt csökke
nés ezen a helyen sugárzó anyag mennyisége is 
koncentráltabb, úgy a veszteséges hely mélysé
ge adott.

A  fenti gondolatsor megvalósításához J— 
131 gamma sugárzót választottunk, mivel en
nek tulajdonságait (T = 8 ,l  nap; E == 364 MeV) 
és detektálási lehetőst.' tét megfelelőnek tartot
tuk. 1 m’ öblítőfolyadéxrba elhelyeztünk 5 mCi 
aktivált NaJ oldatot és ez képezte a műveletek 
során a jelződugót. (A műveletek előtt elvég
zendő természetes gamma szelvényezéstől el
tekintettünk, mivel a terület kútjaiban az ed-
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digi ismeretek alapján jelentős természetes 
gamma anomália nem volt kimutatható.

Az 1. ábrán látható PS és szelvényrészlet 
(B4, OAO,5 M szondával) mutatja be a kér
déses intervallum felépítését, míg I, II, III, 
számmal a gamma szelvényeket (4 db Sz I 4 G 
GM csővel regisztrálva) jelöltem.

lá b ra .

Az I. szelvény az elhelyezett dugót, illetve 
annak helyét és kiterjedését mutatja meg. Meg
állapítható, hogy a dugót elhelyező csővég he
lye 355 m-ben volt, s a szennyezett folyadék 
ettől felfelé 250 m-ig terjed. A két mélységi 
hely felett, illetve alatt a kőzetek természetes 
gamma szintjét regisztráltuk.

A II. szelvény úgy készült, hogy a 7”-os 
béléscső saruig beépített rudazaton keresztül 
3 m’ folyadékot tápláltunk a lyukba, a már kö
zölt módon, és meghatároztuk a dugó mozgá
sát. A szelvényből következik, hogy az elnyelő 
zóna határait 250—425 m között kell keres
nünk, mivel a jelzett folyadék eloszlása erre a 
szakaszra esik, sőt 395— 425 m-es szakaszon 
koncentráltan.

További 1 m’ folyadék betáplálása után 
regisztrált szelvényt MII. számmal jelöltem. 
Látható, hogy a dugó már lényegében tovább 
nem vándorolt. Az I—II— III. összesítéséből

egyértelműen látszik, hogy a veszteséges hely 
felső- és alsó határa adott (250 és 425 ,m), 
sőt ezen intervallumon belül több szakasz is ki
jelölhető nyelő, veszteséges zónaként. Elsősor
ban azokra a helyekre kell gondolnunk, ahol 
a II. és III. szelvényezés közel azonos, eseten
ként nem változó imp/p értékkel jellemzett 
szakaszait látjuk.

így az öblítőfolyadék veszteségét okozó ré
tegek helyének ismeretében a 4 1/2” termelő- 
béléscsövezést, és annak cementezését problé
ma mentesen el lehetett végezni, mivel bebizo
nyosodott, hogy kizárólag a Miocén Törtön ko
rú tarka agyag-összlet tartalmaz olyan rétege
ket (tufa, kő), melyek veszteségesek.

A cementezés adatai (a cementezés közben 
észlelt belső részleges veszteség ideje és az ad
dig benyomult cement mennyisége) valamint 
a cementezés után regisztrált lyukhőmérséklet 
mérés, mely a cementpalást magasságát volt hi
vatva meghatározni, egyértelműen adják, hogy 
a lyukban a legalsó veszteséges hely valóban 
425 m-ben van. Az 1. ábrán a IV. szelvény 
mutatja, hogy az aktív, biztos cementpalást 
magassága 410— 420 m között van, vagyis az itt 
jelentkező veszteséges réteg miatt nagyobb 
mennyiségű cementtej feljebb nem tudott ke
rülni. (A hőmérséklet mérést nem hitelesített 
szondával végeztük).

Az így elgondolt és kivitelezett módszert
— eredményét tekintve — négy esetben alkal
maztunk már hasonló, vagy közel hasonló kö
rülmények között, illetve céllal. Minden egyes 
alkalmazás az eljárás biztosságát és célraveze- 
tőségét adta.

Az eddigi tapasztalatok alapján kialakult 
egy optimálisnak látszó technológia, melyet a 
következőkben ismertetek:

A  megfelelő izotóppal (az olajipari alkal
mazásban ajánlom a J— 131 izotópot) aktívvá 
tett jelződugót a még biztosan nem veszteséges 
zóna alsó szakaszába kell elhelyezni, s ennek 
pontos helyéről, nagyságáról (kiterjedéséről) 
lefelé engedett szondával kell meggyőződni. A 
dugó alsó határától olyan mélységig kell a 
szondát tovább engedni, hogy a két távolság 
különbségével, és a lyukátmérő ismeretével 
adódó folyadék térfogat egyenlő legyen az 
utánnyomandó folyadék mennyiségével. (Az 
utánnyomást a szonda kiépítése nélkül kell el
végezni, ezért egy megfelelő — kábelra záródó
— mechanizmust szükséges kialakítani, mely 
úgy működjék, hogy biztosítsa alkalmas idő
ben a kábel mozgását is.) A  mérő helyzetben 
lévő indikátor az utánnyomás következtében 
az alábbiakat regisztrálhatja:

1. Amennyiben beütésszám változás nem 
törtéhik, úgy a jelzett folyadék alsó határa sem 
érte- el a szondát, tehát a veszteség e szonda
állásnál kisebb mélységi helynél van. Ebben az 
esetben az indikátort felfelé húzhatjuk, addig
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míg a szennyezett folyadékdugó alsó határát 
nem észleljük,. Megismételjük az utánnyomást, 
két variáns lehetséges:

a) a jelzett folyadék nem mozog tovább le
felé. így a veszteséges hely ezen mélység fe
lett van, felfelé húzott szondával, a relatíve 
nagyobb koncentrációjú hely megállapítható,

b) ha a dugó tovább vándorol, úgy más 
veszteséges hely is van a lyukban, melynek 
felderítésére a közölt lépések alapján fényt le
het deríteni, .miután előbb a felfelé húzatással 
az első, vagy a több veszteséges réteget meg
határoztuk.

2. Ha beütésszám változás történik, az 
utánnyomás befejeztével meg kell győződni, 
hogy a kisebb mélység felé van-e koncentrá
ció növekedés:

a) amennyiben van, úgy az 1T b) pont ér
vényesül a továbbiakban.

b) ha nincs, úgy az addigi mélységig nincs 
veszteséges zóna, s az elmozdított jelződugó 
helyének és nagyságának újbóli meghatározá
sával, az eddigiek értelemszerű megismétlésé
vel, a munkát tovább kell folytatni az egy
értelműségig.

Célszerűnek látszik az aktív dugó térfo
gatát 1— 2 m-nek választani (nagyobb meny- 
nyiség pontatlanabbá, kevésbé szelektívvé teszi 
a módszert) és maximálisan 5— 10 mCi izotó
pot (J— 131 esetében) felhasználni. Az átfogási 
szakaszokra — értjük ezalatt a vizsgálandó rész 
intervallumokat — pedig olyan gyakorlat ala
kult ki, hogy az első távolságot vehetjük a leg
nagyobbnak, s utána már felezni, harmadolni 
ajánlatos. Természetesen mindezek a feladat 
céljától, a veszteséges hely, vagy helyek jellem
zőitől, a lyukátmérőtől, a felhasznált izotóptól, 
stb. függenek, illetve arányosak.

Igen fontos követelmény, hogy a sugárzó 
anyagokkal az egészségvédelmi és biztonsági 
előírásoknak megfelelően bánjunk. Külön ki
emelem az ellenőrzés (személyi és tárgyi) fon
tosságát. Művelet közben és utána mind a 
résztvevő személyeken, mint a berendezés' 
és geofizikai eszközökön szennyezettségi vizs
gálatokat kell végezni, melynek a művelet 
befejezésekor miég az öblítőfolyadék csatorná
jára és a szívógödörre is ki kell, hogy terjed
jen.

Ez utóbbiak miatt több figyelmet, és fe
gyelmet igényel a módszer, de hatékonysága, 
biztossága, gyorsasága miatt gazdaságos.

A földtani kutatás fogalmának és fázisainak kérdései
írta: Barabás Antal

A  II. 5 éves terv eredményeinek értékelé
se néhány olyan problémát vetett fel, melyek 
megvitatása és egységes szempontok szerinti 
rendezése szükséges.

Ezek közül a legfontosabb a földtani kuta
tás és az egyes kutatási fázisok fogalmának 
tisztázása. A  kutatásmódszertani elvek és fo
galmak még ma sem kristályosodtak ki telje
sen, még ma is sok a felfogásbeli és az értel
mezésbeli különbség. Geológus társadalmunk 
a kutatási folyamatokat — sokszor egy nyers
anyagon belül is — nem egyöntetűen ítéli meg.

A kutatás nem feltétlenül a földtan tárgy
körébe tartozó tevékenység, ennél tágabb ér
telmű. Magában foglalja általában mindazt a 
tevékenységet, melyet abból a célból folyta
tunk, hogy ismereteinket bővítsük, tehát kiter
jed az emberi élet valamennyi területére. Esz
köze is a legkülönbözőbb lehet.

A  külföldi szakirodalom (szovjet, angol) 
különbséget is tesz a földtani és a laboratóriu
mi módszerekkel végzett kutatás fogalma kö
zött.

A kutatás mellett jelzőként használt föld
tani szó összefoglaló értelmű, a legtöbb eset
ben beleértjük a geofizikai, geokémiai stb. ku
tatást is.

Kertai György elnöki megnyitójában a 
Magyarhoni Földtani Társulat 1966. III. 23—i 
közgyűlésén a tágabb értelmű földtani tudo
mány megjelölésére a geonómia kifejezést hasz
nálta.

A tudományos tevékenység és a társadal
mi szükséglet között szoros összhangnak kell 
lenni. Különbséget kell tenni 
— a társadalmi fejlődés alapjait befolyásoló, 

az egész népgazdaságot érintő, országos 
szintű;
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