
felállítani a beütésszám és a nehézelem százalé
kos koncentrációja között. A neutron aktiválá- 
sos analízisnél az energiaszelektív mérés beve
zetése perspektivikus, mivel a rézérc 66-os izo
tópjának aktiválása során 1,05 MeV-es gamma 
kvantum keletkezik, míg A l28 esetén 1,78 MeV-es 
energiájú gamma kvantum lép ki. E két energia 
közti különbség lehetővé teszi a keletkezett két
féle gamma energia elkülönítését energia szelek
tív méréssel. Ezt szcintillációs mérőberendezés 
felhasználásával kívánjuk megvalósítani. Így 
lehetővé válik a réz százalékos meghatározása. 
Jövőbeni terveink között szerepel még a termé

szetes gamma-spektrumok fúrólyuk viszonyok 
közti felvétele, amely a meddő és érces szaka
szokról nyújthat még több információt.

ZUSAMMENFASSUNG

Es werden die physikalischen Paraméter dér im 
Recsker Erzprospektionsgebiet vorkomménden geolo- 
gischen Formationen, auf Grund Bohrlochmes:ungen 
zusammenfassend geschildert. lm weiteren beschreibt 
dér Verfasser den neuen Messungskomplex, dér die 
Bestimmung dér Erzzonen mit verschiedener mate- 
rillen Zusammensetzung und mannigfaltigem geolo- 
gischem Aufbau ermöglicht, den in dér ersten Phase 
dér Prospektion angewendeten traditionellen Methoden 
gegenübergesetzt. Schliesslich wird die Inierpretation 
dér in den Bohrungen Recsk XXII/b und Recsk XXVI  
durchgeführten Messungen ausführlich behandelt und 
die weiteren Wage dér Erkundung bestimmt.

Gázkitörések elemzése, kitörés elleni védelem
írta: Simon Norbert

A mélyfúrások fejlődése és a földtani kuta
tás kiszélesítése fúrástechnikailag, valamint mű
szaki-biztonsági téren egyre több problémát 
vetett fel. A felvetett kérdések közül első helyen 
kell foglalkoznunk a kitörésekkel. Az egyre 
bővülő kutatási tevékenység pozitív eredmé
nyekkel járt és a szénhidrogén előfordulások sok 
esetben kitörések formájában mutatkoztak. 
Érdekessége az eddig bekövetkezett kitöréseknek 
és hazai fúrási tevékenységünk széles skálájára 
jellemző, hogy a kitörések nem csak az olajipari 
kutatás vonalán, hanem bányászati földtani 
kutatások és hévíz-kutatás közben is előfor
dultak.

Ilyen gázkitörések következtek be a várpa
lotai szénmedence peremfúrásainál, ahol viszony
lag ismert területen, kis mélységből következett 
be a gázkitörés. Első alkalommal kellett elren
delni bányászati kutató-fúrásoknál a kitörés 
elleni védelmet, illetve a megfelelő kútelzáró 
szerkezetek alkalmazását. Gázkitöréses területté 
kellett nyilvánítani Orosháza környékét is, ahol 
200 méter mélységű vízkút fúrásánál a tervezett 
talp elérésekor gázkitörés következett be. Ezek 
a kitörések különösebb műszaki problémát nem 
jelentettek, hiszen komoly gázmennyiség és 
rétegnyomás egyik helyen sem jelentkezett, 
azonban foglalkoznunk kell a kérdéssel, mivel 
a gáz esetleges begyulladása alkalmával súlyos 
személyi sérülés és tetemes anyagi kár fordulhat 
elő. Az előbb említett eseteknél jóval komolyabb 
veszélyt jelentett a tápéi hévíz-kút olaj kitörése.

A kitörésveszély természetesen elsősorban 
nem a bányászati földtani kutatás és vízfúrások 
vonalán jelentkezik, hanem a kőolaj- és földgáz
kutatásnál. Az egyre nagyobb számban jelent

kező eredmények mellett negatív jelenségként 
a kitörések is előfordultak. Az utolsó 8 évben a 
kőolajipar területén 17 gázkitörés, illetve gáz- 
kifúvás következett be. A kitöréseket különböző 
okok idézték elő, ezek vizsgálatánál azonban 
több közös vonást állapíthattunk meg. Mielőtt 
azonban a kitöréseket vizsgálat tárgyává ten
nénk, kell szólni néhány szót a kitörések általá
nos okairól.

A kitörés fúrási folyadékok vagy réteg-fo
lyadékok nem ellenőrzött áramlása. Az átharán- 
tolt rétegekből a rétegtartalom a lyukba belépve 
azonos térfogatú öblítő iszapot szorít ki és 
beáramlása csak akkor válik nyilvánvalóvá, ha 
az alábbiakban felsorolt négy fő ok közül egy 
vagy több eset megléte fennforog:

a) nem észlelik idejében,
b) a kezdeti intézkedéseket elmulasztják,
c) az ellenőrző műszerek hiányoznak,
d) az ellenőrző műszerek nem működnek 

tökéletesen.
A továbbiakban meg kell vizsgálnunk a ki

töréseket megelőző úgynevezett lökések előidé
zésének okait. A fúrólyuk egyensúlyi helyzeté
nek megbomlása, illetve rétegtartalom belépésé
nek lehetősége az alábbi esetekben következhet 
be:

1 . az öblítő folyadék fajsúlya az átharántolí 
réteg nyomásához viszonyítva alacsony;

2 . lyuktöltés hiánya;
3. hidrosztatikus nyomás csökkenése a 

gyors kiépítés következtében;
4. hidrosztatikus nyomás csökkenése iszap

veszteség miatt (részleges vagy teljes 
iszapveszteség);
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5. túlnyomásos jó áteresztőképességű réte
gek átfúrása.

A fenti rétegtartalom-belépést előidéző oko
kat vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy hazai kitö
réseink során mind az öt típussal találkoztunk, 
és ezek gyakran egymással párosulva voltak oko
zói a kitöréseknek.

Hazai gázkitörések

Az elmúlt 10 év alatt az 1963-as év volt fú
rási tevékenységünk legsúlyosabb esztendeje. 
Ekkor egy év alatt 6 kitörés következett be, me
lyek közül 3 eset (Üllés-3, — 4, Hsz-59. (Hajdú
szoboszló) különösen súlyosnak mondható.

Az alföldi kutatási területen bekövetkezett 
kitörések sorozatát 1961. augusztus 23-án a Hsz. 
36-os számú kút kezdte meg. Ugyanekkor ez év
nek decemberében tört ki a Batt— 37. sz. kút. 
Mindkét eset kráter képződéssel járó vad kitörés 
volt és a furóberendezések teljes, illetve részle
ges elvesztését okozta.

A súlyos esetek között kell még megemlí
teni a Szánk— 4. és Lovászi— 453-as sz. kút ki
törését.

A kitörések elemzésére a legmegfelelőbb 
módszer az, ha a kitörést előidéző okokat pon
tonként részletesen elemezzük és ide csoporto
sítjuk a megfelelő típusú kitöréseket.

1. Az öblítő folyadék fajsúlya az átharántolt 
réteg nyomásához viszonyítva alacsony.

A rétegtartalom fúrólyukba történő be
áramlását az öblítőiszap fajsúlyával egyszerű 
módon tudjuk szabályozni. Annak érdekében, 
hogy bármely rétegfolyadékot ki tudjunk zárni a 
folyamatból az öblítő folyadéknak minden idő
ben az átharántolt rétegsorok bármelyik szintjén 
nagyobb hidrosztatikus nyomással kell rendel
keznie, mint az átharántolt rétegek nyomásér
tékei.

Ennek a feltételnek a teljesítése normál kö
rülmények között egyszerűnek látszik, azonban 
rendkívüli esetek komoly problémákat idézhet
nek elő. Normál nyomású mezők fúrásánál a fel
sőbb szintű átfejlődés jelent komoly veszélyt. Ez 
különösen régi mezőkben mélyített fúrásoknál 
vagy olyan kutatási területeken jelentkezik, ahol 
a kutatással egyidőben már termeltetést is foly
tatnak és nem figyelnek fel kellő időben az eset
leges átfejtődésre.

Ilyen eset fordult elő a pusztaföldvári mező
ben és hasonló körülményekből adódó okok miatt 
következett be a Lovászi 453. sz. kút kitörése. 
Természetesen a kitörést előidéző okok általá
ban párosulnak egymással, mint az a 453-as sz. 
kút kitörésnél is előfordult. Egy felső szinttájon 
elhelyezkedő, átfej tődésből származó gáz kitöré
sét nem tudták megakadályozni a kitörésgátló

üzemképtelensége miatt, majd a gáz berobbant 
és a fúrótorony, valamint a berendezés egyes 
részei megsemmisültek.

A gázkitörés jó példája annak, hogy a nem 
kellő körültekintéssel végzett munka és a tech
nológiai utasítások be nem tartása még egy úgy
nevezett „halott" területen is katasztrofális kö
vetkezményekkel járhat.

A Battonya— 37-es sz. kút kitörése is ebbe 
a kategóriába sorolható. A fúrási személyzet 
gondatlansága miatt a fúrószerszám megszorult 
933 méterben. A szerszám megszabadítására több 
alkalommal olajdugót helyeztek el és a sorozatos 
kísérletekkel megbontották a fúrólyuk egyen
súlyi helyzetét és a belépő gáz hatására kitörés 
következett be. A kitörés-gátló tökéletes zárásá
nak ellenére a helytelen kútelfojtási munka kö
vetkeztében (rétegrepesztés) a rövid 213,5 méte
res saruállású biztonsági csőrakat mellett a ce
mentpalást, illetve a réteg felrepedt és a kitörés 
okozta kráterben a fúróberendezés elsüllyedt.

2 . Lyuktöltés hiánya

A  gázkitöréseket előidéző okok között nagy 
százalékban szerepel a lyuktöltés hiánya. Ezt 
azonban a lefolytatott vizsgálatok alkalmával 
nem mindig sikerült egyértelműen megállapí
tani,. mivel a fúrási személyzet a tökéletes lyuk
töltés tényét igyekszik állítani még akkor is, ha 
a kitörés bekövetkezésének körülményei ezzel 
ellent mondanak. Feltehetően a kiépítések köz
ben bekövetkező gázkitöréseknél majdnem 
minden esetben lyuktöltés hiánya, vagy annak 
nem megfelelő módja is szerepet játszik,

A kialakult gyakorlat szerint bizonyos 
hosszúságú fúrócső kiépítése után teljes feltöl
tést végeznek. A fúrólyuk szabályszerű időkö
zökben történő feltöltése alapjában véve he
lyes, azonban ez a módszer nem elegendő a be
áramlás megakadályozására és semmiképp nem 
alkalmas annak jelzésére. A fúrócső ki- és be
építésénél a rétegtartalom beáramlásáról meg
bízhatóan csak úgy tudunk meggyőződni, ha a 
be-, illetve kiépített fúrócső térfogatának meg
felelő betáplált vagy kinyert iszapmennyiséget 
mérni tudjuk. Az attól eltérő iszapmennyiség 
minden esetben már rendellenességre vall.

A Psz.—K.— 1-es számú kút kitörése lyuk
töltés hiánya miatt következett be, mivel meg
felelő iszapszivattyú hiányában sem a lyuktöl
tést, sem pedig a kitörés bekövetkezésekor a 
hidraulikus kitörésgátló zárását nem tudták el
végezni. Hasonlóan a Zalatárnok— 1-es számú 
kút kitörésénél is a lyuktöltés hiánya játszott 
döntő szerepet. Szerencsére mindkét esetben 
személyi és nagyobb anyagi kár nélkül sikerült 
a kitörést elfojtani.
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3. Hidrosztatikus nyomás csökkenése a gyors 
kiépítés következtében.

A fúrócső mozgása az öblítő-iszappal feltöl
tött fúrólyukban befolyásolja a lyuklap hidrosz
tatikus nyomását. A fúrószár felfelé mozgásával 
a lyuklapra ható hidrosztatikus nyomás jelentő
sen csökken. A nyomáscsökkenés nagysága ará
nyos a fúrószár hosszával, a fúró-, illetve a be
épített szerszám átmérőjével, valamint az iszap 
viszkozitásával és a fúrószár mozgási sebességé
vel. A fúrószár felfelé való mozgása nyomán fel
lépő nyomáscsökkenést a vele érintkező folyadék 
felületi súrlódása okozza. Azonos körülmények 
között a nyomáscsökkenés a fúrószár összhosz- 
szúságával egyenesen arányos, tehát a nyomás
esés a fúrónál lévő maximális értékről a folya
dékoszlop tetején 0-ra csökken.

A nyomás-csökkenést befolyásoló tényezők
höz tartozik a gyűrűs tér is. A fúrószár, miköz
ben felfelé mozog, a fúrószárral közvetlenül 
érintkező iszap azzal együtt felfelé áramlik, míg 
a lyukfallal közvetlenül érintkező iszap állandó 
marad. Mivel a fúrólyukból iszap nem ürül le, a 
gyűrűstérben ellenáram jelentkezik és a lefelé 
irányuló áramlással létrehozott súrlódás idézi elő 
a nyomásveszteséget.

Mint az előzőkben említették, a kellő mér
tékű lyuktöltés hiányával párosulva a gyors ki
építésekből adódó nyomásveszteség hatására kö
vetkezett be a legtöbb gázkitörésünk. Kiépítés 
közben törtek ki a Zalatárnok— 1, Hajdúszo
boszló— 36, — 51, — 59., Pusztaföldvár— 36, Pusz- 
taszöllős— 26, Pusztaszöllős K— 1, Ikervár— 1, és 
Lovászi— 453. sz. kutak.

Hsz. — 59. számú kút kitörése (1963. V. 9.)
A kiépítés közben bekövetkezett gázkitöré

sek közül a Hsz— 59-es sz. kút gázkitörését cél
szerű tüzetesebben megvizsgálnunk, tekintettel 
arra, hogy kismélységben elhelyezkedő kismeny- 
nyiségű és normál nyomású gáz katasztrofális 
méretű gázkitörést okozott.

A 12 l /4 “ -os szerelvénnyel 1325 méterig 
fúrtak és a 95/8” -os biztonsági béléscsőrakatot
321,5 méteres saruállással helyezték el, majd 300 
zsák cementből felszínig felcementezték. Á ce- 
mentezés után 8 órával a béléscső mögött fel
színi gáz jelentkezést észleltek. Karottázs értel
mezés szerint a gáz 190— 200 méter közötti ré
tegből származott. Műszaki perforáción keresz
tül nyomásos pótcementezést hajtottak végre, 
majd eredményes zárásvizsgálatot végeztek 120 
att. nyomással. Ezután tovább fúrtak 540 m-ig, 
miközben a csövön kívül gázszivárgás ismét je
lentkezett. A saruban egy cementdugót helyez
tek el és 13 3/4“ -os béléscsővel 68 méterig kö
rülfúrták a biztonsági csőrakatot és felcementez
ték. Mivel gyenge gázszivárgást ezután is észlel
tek, a fúrási főosztály úgy döntött, hogy nem 
nyitják meg a Hajdúszoboszló— I. és II. szinte

ket, hanem a gáztároló előtt 50 méterrel meg
állnak és lecsövezik a kutat.

A továbbfúrás megkezdése előtt a cement
dugót átfúrták, beépítettek talpig, majd a lyukat 
átöblítve, megkezdték a kiépítést. A kiépítés 
utolsó szakaszában, amikor a lyukban már csak 
a súlyosbító és két szakasz fúrórud volt, a kút 
termelni kezdett. A kitörésgátlókat bezárták és 
pár perc múlva az aknában és tornyon kívül a 
felszínen gáz jelentkezett. A kitörésgátlókat ki
nyitották a lyuk tehermentesítése végett, azon
ban a kúton kívüli gázkifúvás egyre erősebbé 
vált, majd kráter keletkezett és a fúrótorony a 
gépi egységekkel együtt a kráterba süllyedt. A 
kitörést mint az a későbbiekben megállapítást 
nyert, a biztonsági csőrakat alatt elhelyezkedő 
gázlencse megdugattyúzása okozta. Ezen a terü
leten előforduló felsőbb szintű gázlencsék jelen
léte, illetve átfúrása semmi különösebo problé
mát nem okozott. A lencsék kismennyiségű és 
normál-nyomású gázt tartalmaztak. A kitörés 
bekövetkezéséhez a gyors kiépítésből adódó hid
rosztatikus nyomáscsökkenésen kívül, feltehető
en hozzájárult az is, hogy a fúrólyukban levő 
cementes iszapot nem öblítették ki rendesen. Ez 
a gázkitörés ismételten arra hívja fel figyel
münket, hogy teljesen veszélytelennek látszó 
fúrási tevékenységnél is a gondatlan és nem 
szakszerű munkavégzés következménye súlyos 
műszaki baleset lehet.

4. Hidrosztatikus nyomás csökkenése iszap
veszteség miatt (részleges vagy teljes iszap
veszteség)

A fúrólyukban a lyuktalpra ható nyomás a 
folyadék fajsúly és a folyadék-oszlop magassá
gának függvénye.

Ebből következik, hogy alacsonyabb folya
dékszínt rétegfolyadék beáramlását idézheti elő. 
Nagyobb mennyiségű öblítő folyadék-vesztes ég 
olyan mérvű lehet, hogy normálisnál kisebb nyo
mású rétegekből is rétegtartalom áromolhat be 
a fúrólyukba. Az iszapveszteség előfordulása 
adott rétegtani viszonyok következménye lehet 
(üreges képződmények, nyitott repedések, durva, 
permeábilis képződmények, repedezett vetővel 
tagolt kőzetek), vagy pedig mi magunk idézzük 
azt elő. Rétegrepesztést, ill. iszapveszteséget 
idézhetünk elő túlzottan nagy fajsúlyú öblítő- 
iszapok használatával, a nem kellően megterve
zett béléscsőrakatok alkalmazásával és a be
áramlott rétegtartalom kiöblítésénél alkalmazott 
túlságosan magas ellennyomással.

Hajdúszoboszló t— 36-os kút kitörését a rész
ben iszapveszteséggel kapcsolatos kitörések közé 
sorolhatjuk. Az 1343— 1591 méter közötti fúrás 
során 90 m3 iszapveszteség volt. Az iszapveszte
séget nem sikerült kiküszöbölni s ezért elhatá
rozták, hogy az iszapveszteséges talprészt ce
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mentdugóval zárják ki és a termelőcsőrakatot 
1140 méterre helyezik el. Két eredménytelen 
cementdugózási kísérletet hajtottak végre, ami
kor kiépítés közben a kút beindult. Először a kút 
lezárása nem sikerült, mivel a kifolyóra szerel 
kitörés-gátló nem zárt, maid szerszámot a lyuk
ba ejtve a teljes szelvényű kitörés-gátlót bezár 
ták. A kitörés-gátló és a iyukfej szerelvény a 
nyomást tökéletesen tartotta, azonban 317,5 m 
mélységben elhelyezett biztonsági csőrakatot a 
gáz egy repedésvonal mentén megkerülte és vad 
kitörés keletkezett, melynek következtében a 
berendezést csak részben sikerült megmenteni. 
A kitörés súlyosságát fokozta a gáz berobbanása 
és égése, (az 1 -es és 2-es számú felvételen a to
rony eldőlése utáni égés látható.)

5. Túlnyomásos jó áteresztőképességű rétegek 
megfúrása.

Kutatási tevékenység közben találkozhatunk 
túlnyomásos (0,106 att/m-t meghaladó nyomású) 
rétegekkel is. Jelenlegi kutatási területeinket fi- 
gyelembevéve, kisrnélységben túlnyomással 
nem találkoztunk, kivéve az esetleges másodla
gos átfej tődés következtében kialakult túlnyo
másokat. A túlnyomások lekötése az adott vi
szonyok ismerete alapján megfelelő kútszerkezet 
betervezésével különösebb problémát nem je
lenthet. Az ismert túlnyomású rétegek átharán- 
tolása tulajdonképpen csak költségtöbbletet je
lent a nagyobb fajsúlyú öblítőiszapok, a bélés
cső költség és az ellenőrző berendezések biztosí
tása tekintetében. Az elmúlt években három 
gázkitörés fordult elő túlnyomásos szintekből az l-es számú felvétel

2-es számú felvétel
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Üllés— 3-as és 4-es, valamint a Szánk—4-es sz. 
fúrásoknál. Mindhárom gázkitörés katasztrofális 
méretű volt és a berendezések részleges elvesz
tését eredményezte. A  3-as számú felvétel a 
Szánk— 4. számú kút árbocát mutatja, a kitörés 
utolsó szakaszában.

Az Üllés-i gázkitörések 1963-ban egymást 
követően január 3-án és április 18-án következ
tek be.

3-as számú felvétel

Mindkét esetben a túlnyomásos rétegek 
megfúrásakor belépő gáz kiöblítését, illetve el
lensúlyozását nem tudták megoldani. A 3-as sz. 
kúton a kitörés megindulásakor a kitörésgátlókat 
nem tudták működtetni a működtető szivattyú 
meghibásodása miatt, s mire azokat sikerült be
zárni, a kút már olyan erővel termelt, hogy a 
lyukfej-szerelvény a nyomásokat nem tudta tar
tani, a gáz berobbant és meg kellett kezdeni a 
berendezés mentését. A 4-es számú kúton a gáz
kitörés oka szintén a túlnyomásos réteg volt. A 
felső laza rétegek átfúrása után 2000 méter alatt 
túlnyomásos réteget harántoltak át, melynek el
lensúlyozására az 1,50 kp/dm3 fajsúlyú iszapnál 
nagyobb fajsúlyú iszapot kellett alkalmazni. Je
len esetben a nagy fajsúlyú fúróiszap elkészítése 
meg is történt, azonban a fajsúly-növelés rész
leges és esetenként teljes iszapveszteséget ered

ményezett. Az iszapveszteség megszüntetésére 
faj súly-csökkenést hajtottak végre, mely a fúró- 
iszap átgázosodását és a kútbeindulását okozta.

Az iszapveszteség és a túlnyomással való 
küzdelemben a kitörés-gátlót több alkalommal 
is be kellett zárni, mig az utolsó beinduláskor a 
kitörés-gátló záróbetétei közé kőzettörmelék 
szorult és ekkor már a kitörést nem tudták meg
állítani, a berendezést leszerelték a kitörés-gátló 
cseréhez szükséges csigasor kivételével. A kitö
résgátló cserét később végre is hajtották és a 
lyukat sikerült cementezni.

A két kitörés rövid ismertetéséből látható, 
hogy a felső laza szintek béléscsővel történő k 
zárásának hiányában a íűróberendezés dolgozói 
a túlnyomással nem tudtak megbirkózni az ál
landó iszapveszteség miatt.

Hasonló volt a helyzet a szanki kutatási te
rületen a 4. számú fúrásnál, ahol a vártnál ha
marabb megfúrták a túlnyomásos tárolóréteget 
és a biztonsági csőrakat sérülésé miatt a kitörés
gátlókat nem tudták bezárni s a nyitott felső 
szintű laza rétegek iszap vesztesége következté
ben az iszapfaj súly növelése sem volt lehetsé
ges.

Tápé-i hévízkút olajkitörése.

A kitöréseket előidéző okok csoportosításá
tól függetlenül kell tárgyalnunk a Tápé-i hévíz
kút olajkitörését. Az O. V. F. Vízkutató- 
és Fúró Vállalata a Tápé-i Mezőgazda- 
sági Tsz. részére egy 2000 méteres hévízkút 
lefúrását vállalta. A kút fúrását műszaki és biz
tonsági szempontból a jóváhagyott üzemtervnek 
és a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfele
lően hajtották végre. A 9 5/8“-os biztonsági bé
léscsőrakatot 800 méterbe helyezték el, felszínig 
felcementezve. A 6 5/8“-os termelőcsőrakatot 
2000 méterig építették be és 700 méterig cemen
tezték fel. A fúrás során semmi rendellenességet 
nem tapasztaltak. Az elektromos lyukszelvénye
zés alapján a geofizikai kiértékelők 1953— 1962,5 
méter között jelölték ki a megnyitandó hévíztá
roló réteg helyét, majd a kijelölt szakaszt 12  lö- 
vés/méter-el perforálták. Az eddigi bőséges sze
gedi hévízfúrás tapasztalataiban bízva a réteg
megnyitáshoz 25 att nyomású zárószerelvényt 
szereltek fel. A kút beindításakor azonban meg
lepetésre a várt alacsonynyomású hévíz helyett 
magas nyomású olajat és gázt kaptak. Szerencsés 
körülmények között 24 óra alatt sikerült a kút 
elfojtását elvégezni, majd az alacsonynyomású 
zárószerelvényeket magasnyomásúra kicserélni. 
A 4-es, 5-ös és 6-os számú felvétel jól láthatóan 
tükrözi az olajkitörést. Mindenképpen szeren
csés körülményekről kell beszélni, mert az olaj 
és a gáz berobbanásának veszélye fennállott és 
csak a gyors lyukelfojtással kerültük el egy sú
lyos katasztrófa bekövetkezését.

A kitörés arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
geofizikai kiértékelés minőségét fokozni kell és
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4-es számú felvétel

5-ös számú felvétel

a fúrási viszonyokhoz hasonlóan csak magasnyo
mású szerelvények biztosítása esetén lehet el
végezni a hévízkutak termelésbe-állítását.

A gázkitörések tapasztalatainak felhasználása.

Az esetenkénti gázkitöréseket vizsgálva, a 
tények megállapításán túlmenően, elsődleges 
feladatunk volt olyan intézkedések megtétele.

melyek hasonló jellegű kitörések veszélyét meg
szüntetik.

A Hsz— 59., Szánk— 4. kutak sorsa felhívta 
a figyelmet arra, hogy sérült vagy rossz cement- 
palástú biztonsági csőrakat mellett még akkor 
sem szabad vállalni a továbbfúrást, ha a geoló
giai ismeretek alapján kedvezően ítéljük meg az 
adott helyzetet. A fúrások biztonságos mélyíté
sének egyik alapfeltétele a biztonsági csőrakat 
mélységének optimális meghatározása, jó ce-
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6-os számú felvétel

mentpalást, a csőrakat és a csőíej, valamint a 
zárószerelvények szilárdsági szempontból törté
nő jó kiválasztása és üzembiztonsága.

Az emberi munka pontatlansága sokszor 
volt okozója a kitöréseknek. Legtöbb esetben 
már későn észlelték a rétegtartalom kútba való 
belépését és nem tudták megakadályozni a ki
törés kifejlődését. Ezért szükségessé vált a fúrási 
tevékenység műszerezettségének a fejlesztése.

Az elmúlt évek során a kitörések megelő
zése érdekében az alábbi intézkedések történtek: 
]. A vad kitörések elkerülése érdekében felül

vizsgáltuk az alföldi kutatási területeken a 
laza szerkezetű felső szinteket rétegrepesztési 
szempontból és a biztonsági csőrakatokat 
olyan saruállással helyeztük el, ahonnan már 
a rétegek felrepesztésének és ezzel együtt a 
kráter képződésnek a veszélye nem állott fenn.

2. A túlnyomásos rétegek megfúrásához a kuta
kat úgy képeztük ki, hogy az iszapveszteségre 
hajlamos rétegeket cső mögé tettük és ezzel 
lehetővé vált a túlnyomásos rétegek hidrosz
tatikus ellennyomásának megteremtése.

3. A kitörések megelőzésére, a ki-, beépítések 
okozta nyomáshullámok elkerülésére szolgá
lati utasításokat készítettek.

4. A kútfej szerkezetét módosították, mindenütt 
megszűntették a kifolyóra szerelt kitörés

gátlót, amely csak komplikáltabb zárási lehe
tőséget és felesleges hibaforrást jelentett. 
A berendezéseket mindenütt korszerű távmű
ködtetésű kitörésgátlókkal szerelték fel:
2500 m-ig 2 db, ennél mélyebb fúrásoknál pe
dig 3 db kitörésgátlót alkalmaztak. Nagy
mélységű és túlnyomásos fúrásainknál har
madik kítörésgátlóként mindenütt hydrill 
rendszerű kitörésgátlót szerelnek fel.

5. Az alföldi és dunántúli Kőolaj Fúrási Üze
meknél kitörésvédelmi brigádokat hoztak lét
re. Ezek rendszeres elméleti és gyakorlati ok
tatásban részesülnek, és korszerű mentőfel
szereléssel vannak ellátva. A kitörések elfoj
tásához szükséges anyagok tárolására külön 
raktárak létesültek.

6. A fúrási tevékenység műszerezettségének a 
megoldása napirenden lévő téma és megva
lósítása folyamatban van.

A tett intézkedések nyomán határozott vál
tozás észlelhető. 1966. V. 20-a óta (Lovászi— 
453-as kút kitörése) gázkitörés nem volt. Ezt az 
eredményt különösen akkor kell értékelni, mikor 
eredményes kutatási és feltárási tevékenységről 
számolhatunk be. Az algyői, a szanki terület fel- 
fúrása, valamint a mélyszintek kutatása komoly 
feladat és a kitörés elleni védelem szempontjá
ból pozitiven értékelhető. Ez a körülmény per
sze nem jelenti azt, hogy a kitörés elleni véde
lemmel kapcsolatban minden problémánk meg
oldódott. Az intézkedések megtétele önmagában 
véve nem elégséges. Jelen tanulmány is arra 
kívánja felhívni a figyelmet, hogy a kitörések 
gondatlan munkavégzés következtében a jelen
legi műszaki színvonalon is bekövetkezhetnek. 
Feladatainkat tekintve, meg kell állapítanunk, 
hogy azok már más jellegűek, mint korábban 
voltak. A fúróberendezések gépi és anyagi ellá
tottságán túlmenően, kitörés elleni védelem 
szempontjából, egyes korábbi megállapításainkat 
revízió alá kell vennünk és alapos elemzés után 
ezekben a kérdésekben döntést kell hoznunk.

Az ÁBBSZ XVII. „Mélyfúrás" c. fejezeté
nek 43. §. (2) bekezdése az alábbiakat írja elő: 
„a lyukfej szerelvény elemeinek — beleértve a 
lyukfej szerelvényhez csatlakoztatott rendszerek 
tolózárait s a tolózárakig terjedő vezetékszaka
szokat is — névleges nyomása ne legyen kisebb, 
mint a soron következő lyukszakaszban várható 
legnagyobb rétegnyomás, illetve ismert réteg
nyomású területen, mint a várható legnagyobb 
rétegnyomás 70 °/o-a.“ Ehhez az előíráshoz csat
lakozik hasonló méretezési és terhelési próba 
követelményekkel a 37. § (1) bek. és a 44. § (1) 
bek. előírása.

A témával kapcsolatban mindenekelőtt me ; 
kell vizsgálnunk a gyakorlatban kialakult hely
zetet.

Esetleges gázkitörés esetén, az esetek na
gyobb többségében a termelőszint fölött találunk
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olyan jó áteresztőképességű rétegeket, melyek
nek repesztési nyomása kisebb, mint a termelő
szint rétegnyomása. Ebben az esetben a kútfej
nyomás nem haladhatja meg a repesztési nyo
más értékét.

Tételezzünk fel olyan esetet, mikor a biz
tonsági csőrakatot közvetlenül a termelő-szint 
fölött helyezzük el és nincs lehetőség felsőbb 
szintű rétegrepesztésből adódó nyomáskiegyen
lítődésre. Egyszerű fizikai összefüggésből adódó
an a kút teljes leürülését figyelembevéve, a kút
fejnyomás ebben az esetben is kisebb a réteg
nyomásnál. A lyuk-fejet tehát rétegnyomással 
egyenlő nyomások soha sem terhelik. Kivételt 
képezhetnek azok a dinamikus nyomáshullámok, 
melyek a lyukfejet a zárószelvények gyors és 
teljes bezárásakor teszik ki igen komoly igény- 
bevételnek. Ez az eset azonban nem fordulhat 
elő, ha a fúrási személyzet betartja a technoló
giai utasításokat, mivel fúrás közben a lefúvató- 
vezeték tolóját mindig nyitott állapotban kell 
tartani.

A biztonsági előírások revízió alá vételének 
az anyagi oldalon túlmenően, más okai is van
nak. A nagymélységű fúrások megtervezése és 
kivitelezése a vonatkozó előírások betartása ese
tén gyakorlatilag lehetetlen. Az előírás ismert és 
ismeretlen területet különböztet meg egymástól 
s ezen belül nem tesz különbséget gázos és olaj,

vagy hévíztermelő kutak között, holott a kútfej
nyomások azonos mélység és talpnyomás esetén 
számottevően eltérőek egymástól.

A témával kapcsolatban, a szabályzatmódo
sítást támogatva, meg kell állapítani, hogy az el
múlt évek 17 kitörését figyelembevéve egy eset
ben sem tapasztaltuk a biztonsági csőrakat vagy 
lyukfej szerelvény felrepedését a kitörést köve
tően. A kitörések végső kifejlődését a biztonsági 
béiéscsőrakat rövidsége, sérült állapota, cement
palást hiánya, tömítettségek vagy a kitörésgátló 
üzemképtelensége idézte elő.

Összegezve az elmondottakat mégegyszer 
meg kell állapítanunk a fejlődést. Feladatként 
áll előttünk a fúrási tevékenység műszerezettsé
gének a fejlesztése és a technológiai fegyelem 
további szilárdítása. Mindezek végrehajtásával a 
kitörések elkerülhetők és ezzel a fejlődő kutatási 
tevékenység ilyen irányú negatív jelenségeit 
megszüntetjük.

AHa^H3 BHe3anHbix Bbi6pocoB ra3a 
h Samura ot h h x

Aarop: LLIumoh Hopöepm
A btop noapoSao ormcbiBaeT ocnoBHbie npimHHU, Bbi- 

sbiBaionuie BHe3ariHbix BbiGpocoB ia3a; CHCTeMaTH3Mpyer 
oTe'tecTBCHHbie Bbiöpocu ra30B, a noTOM ormcbiBaeT mx. 
AnajiHriiipver MeponpHjiTiia, caejiaHHbie pna  npeaoTBpa- 
ipeHHíi BbiGpocoB rasa n ühctpykuhh no TexHHKe öe30- 
r ia cHQCTH b  n paK T M K e .

Hazai mélyfúrásaink néhány rétegmegnyitási kérdése
írta: Szabó József

A hazai kőolajbányászatban lemélyített és 
lemélyítés alatt álló mélyfúrások (B—I, B—II, 
Cse— 3, B—III, stb.) több problémát vetettek fel 
a perforálásos rétegmegnyitás vonatkozásában 
is.

így például a rétegvizsgálati mélység nö
vekedésével nő a hőmérséklet. A mélység és a 
hőmérséklet együttes növekedése jelentősen 
megnöveli a kábelnyúlásokból eredő perforálási 
pontatlanságokat és szükségessé teszi, hogy 
ezzel a kérdéssel behatóbban foglalkozzunk. A 
mélység növekedésével nő a tárolókőzetek sű
rűsége, tömöttsége, csökken az áteresztőképes
ség.

Ez viszont megköveteli a perforátorok tel
jesítményének növelését. A mélység növeke
désével együttjáró hőmérséklet növekedés fel

veti az alkalmazott robbantóanyagok használ
hatósága kérdésének felülvizsgálatát, stb.

A következők során áttekintjük a réteg
vizsgálati mélység növekedésével előtérbe ke
rült néhány fontosabb perforálási problémát.

A BÉLÉSCSÖVEZETT KUTAK 
MEGNYITÁSA PERFORÁLÁSSAL

A perforálással elvégzendő rétegmegnyitási 
feladatokat az 1 . ábra alapján ismertetjük.

Az 1/a ábra egy olyan (elméleti) kútrész- 
letet ábrázol, ahol a tárolókőzet előtt nincs ce
mentpalást, sem béléscső. A fúróiszap nem ha
tolt be a tárolókőzetbe és így az nem szeny- 
nyeződött a kútfal körzetében. A tárolókőzet 
a kútfal mentén állékony és épségben maradt 
a fúrás után. A kútban csak egy produktív ré-
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