
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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a tárolórétegbe és így a kútfal környékén még 
nagyobb lesz a rétegek szennyeződése (1 /b. 
ábra).

Fentiekből következően tehát perforálni 
kell a béléscsövet, a mögötte lévő cementpa
lástot és a tárolóréteget, hogy a rétegfolyadék 
a kútba áramolhasson. A perforálást úgy kell 
végezni, hogy a béléscső és a cementpalást ne 
sérüljön meg.

Felvetődhet a kérdés: lehet-e perforálás
sal a „tökéletes kút” -nak megfelelő beáram
lást létesíteni?

Elvileg lehetséges: a perforációk megfelelő 
száma, átmérője és hossza, a perforáláskor 
(robbantásos perforálásnál) a tárolókőzetben 
keletkezhető repedésrendszer, a perforálás 
utáni gyors kútbeindítás, stb. olyan feltételeket 
teremthet, amelyek a „tökéletes kút” -nál na
gyobb beáramlást tehetnek lehetővé (1 /c. ábra).

A gyakorlatban azonban -igen sok nehéz
séget kell legyőzni ahhoz, hogy a megnyitott 
rétegből megfelelő beáramlást kapjunk.

Az 1/d. ábra kumulatív („jet” ) perforá- 
torokkal végzett perforálás utáni kútrészletet 
ábrázol: a perforációk nyílszerűen elvékc-
nyodnak. A kevéssé szennyezett zónába az el
vékonyodott csatornarész nyúlik be. A csator
nák részben el vannak tömődve a kumulatív 
perforátorból képződött dugóval, és egyéb ma
radványokkal, továbbá kőzettörmelekkel és a 
kutat feltöltő iszappal.

A következőkben ismertetjük a perforálási 
sűrűség, a perforáció hossza és átmérőjének a 
rétegmegnyitás eredményességére gyakorolt 
hatását és a hazánkban alkalmazott két perfo
rálási módszert.

teg van és így kommunikáció nem történhet. 
A rétegfolyadék a tárolóréteg természetes csa- 
tornácskáin A P  nyomáskülönbség hatására 
áramlik a kútba, a réteg teljes hosszában ren
delkezésre álló természetes „szűrő” , vagy be- 
áramlási felületen.

Az ilyen kút lenne az úgynevezett „töké
letes” kút.

A valóságban azonban „tökéletes” kút 
nincs: a fúrás folyamán a fúróiszap beszűrődik 
a rétegekbe, létrejön az úgynevezett „szeny- 
nyezett zóna” , ezen belül a kútfal mentén az 
erősen szennyezett zónarész. A fúrólyukat a 
kútfal állékonysága érdekében béléscsövezni 
kell.

A béléscsövet a kútfalhoz cementtel rög
zítjük, ezzel kizárjuk annak a lehetőségét, hegy 
a különböző tárolórétegek között kommuniká
ció következzen be, egyúttal azonban kizárjuk 
a rétegfolyadék kútbaáramlasának lehetőségét 
is.

A cementezés során is történik beszűrődés

A PERFORÁLÁSI SŰRŰSÉG,
A PERFORÁCIÓ HOSSZA 

ÉS ÁTMÉRŐJÉNEK HATÁSA 
A RÉTEGMEGNYITÁS 
EREDMÉNYESSÉGÉRE

A perforálási sűrűség, vagyis a megnyitott 
kútszakasz 1 m-es hosszára eső perforációk 
száma, a nyílások hossza és átmérője lényeges 
hatással vannak a perforálás eredményessé
gére.

A perforálás eredményessége a kutak ho
zamának, vagy nyelőképességének összehason
lításában értékelhető ki. A termelékenységi 
változások összehasonlítására a „kút viszony
lagos termelékenysége” fogalmát használjuk, 
ez alatt értjük az adott perforálási módszerrel 
megnyitott béléscsövezett kút termelékenysé
gének arányát az azonos réteg feltételekkel 
rendelkező bélésesövezetien (és perforálatlan) 
kút termelékenységéhez.
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a) A perforálást sűrűrég hatása.

A 2. sz. ábra a kút viszonylagos termelé
kenysége változását mutatja be az 1 m-es 
megnyitott kútszakaszra eső nyílások számá-

A perforáció hosszának egy bizonyos, op
timális értékén túli növelése már csak kevés 
hatással van a kút termelékenységének növe
kedésére.

A kút viszonylagos termelékenységének 
változása a perforá lást sűrűség függvényében

2. sz ábra

nak függvényében, különböző perforáció hosz- 
szúságok esetén. A görbék vizsgálatából meg
állapítható, hogy ha az 1 m-re eső nyílások 
száma 16—20-ra emelkedik, akkor lényegesen 
nő a kút hozama.

A nyílások számának további növelése már 
kisebb hatással van a folyadék kútbaáramlá- 
sára, ugyanakkor pedig rohamosan megnő a 
a béléscső sérülés veszélye.

A perforálási sűrűség meghatározása tehát 
mind a folyadékhozam, mind a béléscső épség
ben maradása szempontjából jelentős.

b) A perforáció mélységének hatása.

c) A perforáció átmérőjének hatása.

A 3. sz. ábrán Muskat és Olifant görbéivel 
szemléltetjük a perforáció átmérőjének hatását 
a kút viszonylagos temelékenységére a perfo
ráció hosszának függvényében.

A kút viszonylagos termelékenységének 
változása a perforáció hosszának függvé

nyében

A perforáció hossza mm 

3. sz ábra

A perforáció átmérőjének 50 % -os csök
kenése a perforáció hosszától függően 3— 10 
%-kal csökkenti a termelékenységi tényezőt.

Ha azonban a nyílás átmérője igen kicsi, 
(1 — 2 mm) — ami kumulatív vagy „jet” perfo
rálásnál fordulhat elő — a termelékenységi té
nyező nagy mértékben csökken, mert erősen 
megnő a csatornában áramló folyadék súrló
dása és nagy hatást gyakorol a felületi feszült
ség is.

A 2. sz. ábra görbéiről leolvasható, hogy a 
termelékenységre igen nagy hatással van; a per
foráció, vagyis a létrehozott csatorna hossza, 
például 7 nyílás/méter perforációnál, ha a nyí
lás hossza, 0-ról 150 mm-re nő, a kút viszony
lagos termelékenysége 3,6-szorosára emelkedik. 
Ha a nyílások elég mélyen nyúlnak bele a tá~ 
iolókőzetbe, akkor béléscsövezett kút termelé
kenysége nagyobb lehet a nem béléscsövezett, 
természetes szűrő, vagy beáramlási felülettel 
rendelkező kút termelékenységénél.

A KUMULATÍV („JET") PERFORÁLÁS

A kumulatív („jet” ) perforátorok robbanó
anyagból készült testek, amelyeknek főbb is
mertetője a forgástest alakú üreg, melyet fém 
bélés (vörösréz, tombak, acél, titán, stb. fed be). 
A robbanóanyag energiája a béléskúp szim
metria tengelye mentén összpontosul, „kumu
lálódik” . A perforátorokat acél, alumínium, stb. 
hengeres testekből készült „puskákba” , tokok
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ba (fűzér perforátor), szerelik, elektromos ká
belen a perforálandó kútszakaszba bocsátják, 
majd hőálló elektromos gyutaccsal és robbanó 
zsinórral elvégzik a perforátorok robbantását.

A működésbe hozott perforátorok az üre
ges felük felé eső oldalon a béléscsövet és a 
béléscső mögötti cementpalástot átlyukasztják 
és tovább hatolnak a tárolókőzetbe. A ku
mulatív perforálást a 4. sz. elvi séma szem
lélteti.

valamint a tárolóréteg perforálását egy, vagy 
több, a kútfal felé irányított nagy sebességű 
és koptató anyagot tartalmazó folyadéksugár 
(„eróziós” sugár) végzi el.

A koptatóanyag tartalmú folyadék (eróziós 
folyadék) általában víznek, vagy olajnak finom 
kvarchomokkal való keveréke.

Az eróziós perforálási eljárás lefolytatá
sának elrendezési vázlatát az 5. ábra szemlél
teti.

A  k u m u la tív  p & rfö rá tá s etw  sé m á /cr
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A kumulatív perforátorok előnye, hogy vi
szonylag gyors perforálást tesznek lehetővé, 
aránylag egyszerűek és olcsók. Hátrányuk a 
robbanóanyagok korlátozott hő-tűrése, az al
kalmazható robbanóanyag kis mennyisége és 
az ezzel együttjáró viszonylag kis teljesítmény, 
a béléscsövek megsérülésének lehetősége, a 
perforációk eltömődése a fém bélésből képző
dött dugótól.

AZ ERÓZIÓS PERFORÁLÁS
Az „eróziós” , vagy folyadéksugaras (más

néven „abráziós” ) perforálási eljárás lényege 
az, hogy a béléscső, a cső mögötti cementpalást,

Az eróziós perforálás elvi sémája

S. ódra

1

A folyadéktartályból (1) elszívott folyadék
ba a homokkeverő berendezés (2) változtatható 
mennyiségű homokot adagol és az így előállí
tott eróziós folyadékot a magasnyomású du
gattyús szivattyú (3) nyomja, a nyomóvezeté
ken (4) és a kútfej szerelvényen (5) át a kútba 
j6) épített csőrakatba (7).

A csőrakat alján beépített szerszámzat: az 
eróziós perforátor (3), az ablakos termelőcső 
közdarab (9) és a hidraulikus anker (10). A (11) 
lyukfej-szerelvényen keresztül történik a kü
lönböző perforátor-típusok működtetéséhez 
szükséges acélgolyók beejtése.

A művelet során a csőfejnyomás a (12) 
manométeren ellenőrizhető. Az eróziós üreg
képzés elvi sémáját a 6. ábra szemlélteti.

A felszínről benyomott (Vl/sec) eróziós fo
lyadék a perforátor kiömlőnyílásán (d) keresz
tül haladva, a nyomásesésnek megfelelően a 
potenciális energia kinetikus energiává alakul 
át és nagy kilépő sebességre (C— 100—300 
m/sec) felgyorsulva rálövell a szemben, álló fe
lületre és azt rövid idő alatt kikoptatja. 
(F-front erózió). Az üreg mélyülése során a be
lépő eróziós sugarat körülfogja a visszaáramló 
sugár; ez tovább tágítja a már létrehozott üre
get (0-oldalerózió).

Az eróziós perforálás előnyei a robbantá
sos perforálásokkal szemben:

a) a lyukképzés robbantás nélkül történik, 
erős dinamikus hatások nem lépnek fel a
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Az eróziós Lyuk kép zés elvi sémája

| v ( Ut./sec)

lyukképzés során, így a béléscső és a mögötte 
lévő cementpalást nem reped meg, illetve nem 
töredezik össze;

b) a létrehozott csatorna (üreg) mélysége 
és átmérője többszöröse lehet a golyós, vagy 
kumulatív („jet” ) perforátorokkal elérhető mé
reteknek. Ennek megfelelően a rétegfolyadék 
kútbaáramlási feltételei sokkal kedvezőbbek 
lehetnek;

c) a perforálás során a létrehozott csatorna 
(üreg) nem tömődik el a robbantásos perforá
lásokra jellemző módon (perforátor golyó, a 
kumulatív perforátor béléskúpjából képződött 
dugó, stb.) mivel a lyukképzés nem robbantás
sal történik;

d) a béléscsövön létrehozott lyuk belső éle 
teljesen sima, így a későbbiek során zavar
mentes a szerszámok beépítése;

e) magas hőmérsékletű kutakban is ered
ményesen végezhető a perforálás, tehát ott is, 
ahol a jelenleg ismert robbanó anyagok, (hexo- 
gén: 180 CC; oktogén: 210 °C) már nem alkal
mazhatók.

A következőkben ismertetünk a réteg
vizsgálati mélység növekedésével egyre inkább 
előtérbe került néhány fontos problémát, ezek 
megoldásának lehetőségeit.

A RÉTEGVIZSGÁLATI MÉLYSÉG 
NÖVEKEDÉSÉVEL JELENTKEZŐ 

PROBLÉMÁK
A  rétegvizsgálati mélység növekedése há

rom igen lényeges problémát vet fel:
a perforálások mélység szerinti pontosabb

elvégzésének szükségességét; továbbá azt, 
hogy az elvégzett perforálások mélységi he
lyük szerint ellenőrizhetők legyenek és végül 
közvetlen a béléscső perforálásával kapcsola
tos kérdéseket.

Vizsgáljuk meg ezeket kissé részlete
sebben.

1. A  perforálás m élység  szerinti p ontos e lv é g 
zése.

A perforátorokkal végzett rétegmegnyitá
sok egyik legfontosabb követelménye, hogy a 
perforálást pontosan a megadott mélységben 
végezzük el.

A perforálás pontatlansága számos hibá
hoz vezethet: előfordulhat, hogy a réteget egy
általán nem, vagy ott nyitjuk meg, ahol az 
nem kívánatos.

Az előbbi következménye az lehet, hogy a 
tárolóréteget meddőnek hisszük, utóbbi eset
ben pedig újabb, költséges művelet, válhatik 
szükségessé, például rétegkizárás.

A perforálásos rétegmegnyitás mélységi 
hibái elsősorban és nagy részben abból adód
nak,, hogy a karottázs szelvényezéseknél és a 
perforálásoknál használt kábelek a fúrólyuk
ban különböző nagyságú nyúlást és rövidülést 
szenvednek. A nyúlás a kábel meghúzásakor, 
a rövidülés a leengedéskor történik a felszínen 
mért kábelhosszhoz viszonyítva, az iszap visz
kozitása, a hőmérséklet, a lyukfalra való fel
csavarodás stb. következtében.
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A kábelnyúlásokból és rövidülésekből eredő 
mélységhiba nagysága 1000 m-ként elérheti a 
+  1 m-t is.

A régebbi — hazánkban ma még haszná
latos mélységmeghatározási módszerek nem 
veszik figyelembe a kábelnyúlásból eredő 
mélységhibákat.

—  K á belh osszm érés fordulatszám lálóval:

a fordulatszámláló közvetlenül, vagy táv
közlő rendszer segítségével van összekötve a 
lyukkerék tengelyével. A fordulatszámláló a 
kábeldobról, illetve a lyukkerékről lefutott 
kábelhosszt méri a fúróberendezés asztalszint
jéhez viszonyítva.

Ez a mérési módszer tehát nem alkalmas 
a karottázs kábelnek a fúrólyukban bekövet
kező nyúlása mérésére, így a karottázs 'szel
vények a kábelnyúlásból eredő mélységhibával 
terheltek.

A karottázs szelvények mélységhibájuk 
ellenére helyesen mutatják a rétegképet — 
mivel a rétegvastagságok nem nagyok és így 
az erre eső mélységhiba igen kicsiny — így 
felhasználásukat, kiértékelésüket a rétegek 
megismerésére — a mélységhiba nem befo
lyásolja.

Tekintve azonban, hogy a perforálásokat 
a karottázs szelvények mélységadatai alapján 
végzik, ki kell küszöbölni a mélységhibákat a 
perforálások során.

Ez különösen vonatkozik a nagy mélységű 
fúrásokra, ahol a kábelnyúlásokból eredő mély
séghiba több méter nagyságú lehet és megha
ladhatja a megnyitandó réteg vastagságát is.

—  K á belh osszm érés jelfelrakással:

a hazai perforálásos rétegmegnyitásaink
nál használatos „jelfelrakásos” kábelhosszmé
rési módszert a 7. ábra alapján ismertetjük.

A perforálandó réteg mélységi helyét és 
vastagságát a karottázs szelvények alapján ad
ják meg. Egyúttal közlik a perforálást végző 
csoporttal a fúróberendezés (amellyel a kutat 
mélyítették) asztalszintjének a földfelszíntől 
mért magasságát is, illetve, ha másik beren
dezés van a kúton, akkor az asztalszint kü
lönbséget is.

Az asztalszint különbséggel csökkenteni, 
vagy növelni kell a megadott perforálási mély
séghosszt a szerint, hogy a kúton lévő beren
dezés asztala alacsonyabb, vagy magasabb a 
fúrást mélyítő berendezés asztalánál. Ugyan
csak figyelembe kell venni a kábelmérésnél a 
perforátor puska hosszát is.

Nézzük meg fentieket egy gyakorlati 
példán.

A perforálandó kútszakasz 1842—45,5 
méterben van. A kúton levő berendezés asz
talszintje 1,8 m-rel alacsonyabb, mint a fúrást 
végző berendezésé. A perforáló puska hossza

4 jelfelrokósos kábetmeres eW‘ scmqja 7 dóra

1 Kábeles perfbr. kocsi
2. Kabelmérés
3. Lyukkerék
4  A mérés bázispontja
5. Perforáló kábel
6. Béléscső
7. Első Jel
& Perforátor puska 
9. Tárol öréteg 
10 Alsó kilövő nyílás
11. Perforálási kezdőpont
12. Béléscső cement

Am - asztals2int magasság;  +Ak, -Au - asztolsztnt különbségek
lm-a  kábel felszínen m ért teljes hossza; P-per/b- puska hosszat
ó l - o  kábel „rövidüléséből * eredő eltérés; M -oz SOm -nél kisebb
marodé* kábelhossz.

2,5 méter. A mérést 50 m~es acélszalaggal vé
gezzük. A perforálást alulról kezdjük, ezért a 
mérést is. A mérést kétfelé bontjuk: az 50 
m-rel maradék nélkül osztható részre (1800) 
és az 50 m-nél kisebb részre (45,5 m).

Elvégezzük a asztalszint korrekciót: 
45,5— 1,9=43,6 m. Levonjuk a puska hosszt 
úgy, hogy a kábelra kötött puska alsó végétől 
mérünk fel 43,6 métert a kábelra és ezt a ká
belen jelöljük. Ez az úgynevezett „első jel” . 
Ismét felmérjük az 50 métereket (18:50=36). 
Az utolsó 50 méteres szakaszhatárt is tartó
san megjelöljük. Ez az „utolsó jel” , innét mér
jük rá a kábelra a perforálási részszakaszokat 
(puskahosszokat).

A mérési feladat matematikailag — vál
tozatlan asztalmagasság esetén — a következő
képpen fejezhető ki:

n
lm = 2 1  +  P +  M (1)

e
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ahol
lm—  a perforálási mélységhossz m,; 
n

3  1— az 50 m-es szakaszok összege az elsőtől 
e az utolsó jelig m.;
P—  a perforáló puska hossza m.;

M— a „maradék” kábelhossz, vagyis az 50 
m-nél kisebb rész a perforátor puska
hossz levonása után.

A kábelnyúlást figyelembe véve a jelfel- 
rakásos mérési feladat matematikai alakja:

n
h = ( Z l + P + M ) ± A l

e
ahol

1 /; — a kábelnyúlással korrigálandó perfo
rálási mélységhossz m.;

± A l  — a kábelnyúlás mértéke m.
Belátható, hogy a jelfelrakásos mérési 

módszerrel nem mérhető sem a kábelnyúlás, 
sem pedig a karottázs és a perforáló kábelek 
nyúlásai közötti különbség sem. Továbbá nem 
állapítandó meg a karottázs és perforálási mé
rések közötti egyéb hibák (személyi, gépi) 
nagysága és iránya (nyúlás, rövidülés) sem.

A jelfelrakásos mérési módszerrel tehát 
csali akkor lehetne mélységszerinti pontos per
forálást végezni, ha:

a) a karottázs kábelek nem nyúlnának és 
igy a megnyitandó réteg mélységi helyét pon
tosan adnák meg, továbbá a perforáló kábelek 
sem nyúlnának; vagy

b) a perforáló kábelek pontosan ugyan 
olyan mértékben és irányban nyúlnának meg 
perforáláskor, mint a karottázs kábelek a 
szelvényezéskor ;

c) mind a karottázs, mind a perforálási 
mérési rendszer egyéb hibái (személyi, gépi) 
azonos nagyságúak és előjelűek lennének.

A jelfelrakásos — vagyis a jelenleg alkal
mazott — kábelhossz mérési módszer tehát nem 
alkalmas a perforálások mélység szerinti precíz 
elvégzésére.

A  PERFORÁLÁSOK MÉLYSÉG SZERINTI
PONTOSABB ELVÉGZÉSÉNEK ESZKÖZEI 

ÉS MÓDSZEREI
A kábelnyúlásokból eredő mélységhibák 

kiküszöbölésére, illetve minimálisra csökkenté
sére többféle eszköz és módszer ismeretes. Va
lamennyi közös vonása az, hogy a megnyitan
dó réteghez közel, —  leginkább a réteg felett 
— bázispontot, vagy szintet létesítenek (elhe
lyeznek, kiválasztanak) és a perforátorpuska 
pontos mélységi beállítását innen végzik. A bá
zisszint (vagy pont) alapi án történő perforálást 
a 8. ábra szemlélteti.

a) A bázisszint létesítése: bázisszintnek ki
választhatjuk a kútban lévő béléscsőoszlop egy, 
a réteghez közel eső (5— 30 m) béléscsőkar
mantyúját. Ugyancsak felhasználhatunk a bé

léscsövezés során direkt e célra készített mág
neses béléscső karmantyút is, vagy rádióaktív 
jelző lövedéket lövünk a rétegbe, stb.

A bázispont létesítésénél lényeges, hogy 
az a kút élettartama során jól azonosítható le
gyen, továbbá ne mozduljon el a réteghez ké
pest.

b) A perforátor puska beállítása a perfo
rálandó kútszakaszba (a 8. ábra szerinti mód
szer alkalmazása esetén): egy előzetesen fel
vett neutron-gamma (NGK) szondapárral szel
vényt veszünk fel a perforálandó rétegszakasz
ról, illetve annak körzetéről. Az NGK szelvény 
mutatja a rétegképet, a lokátor szelvény a bá
ziskarmantyú képét (8. ábra 9. és 10.). A per- 
forátort karmantyú lakátorral kapcsolva leen
gedjük a kútba.

A báziskarmantyú közelítő és gyors meg
kereséséhez a kábelt állandó jelekkel látjuk 
el, melyeket számláló szerkezettel számlálunk 
meg. (például mágneses jelfelrakó és számláló 
szerkezet). A karmantyú-szintbe való pontos 
beállás a felszíni műszer (1 .) és a karmantyú 
lokátor (7.) segítségével történik. A pontos be
állást az asztalszinten (3.) megjelöljük. A bá-

A perforátor pontos mélységi beállításúinak elvi sémája

8 ábra 

Z

\  ---------
3 ---------------------------------------  1

| 1. Sze/vényezö - per fór. kocsi
Z. Lyukkerék

1 - j- | J. Asztalszint
___I__1__J___  4. Perforáló kábel

10. Neutron-gamma szelvény. 11. Cementpa/ást. 12. Tárolóréteg* .13. A perforálás kezdő
pontja
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zisszint (7.) és a perforátor alsó kilövő nyílása, 
továbbá a bázisszint és a megnyitandó réteg 
alsó határa ismeretében az egyes puskahosz- 
szok a kútszájnál rámérhetők a perforáló ká
belra (a lokátor és a perforátor méreteket fel
színi mérésekből a karmantyú és a rétegkö- 
zötti méreteket az NGK-lokátor , szerelvény
ről ismerjük).

2 . Az elvégzett perforálás mélység szerinti el
lenőrzése.

Arról, hogy a perforálás valóban a meg
adott helyen történt-e, természetesen meg kell 
győződnünk. Ha a perforálás után a rétegből a 
várt összetételű folyadékot és megfelelő be
áramlást kapunk, ez általában a perforálás jó 
elvégzésére utal. Ha nem kapunk beáramlást, 
vagy nem megfelelő beáramlást kapunk, úgy 
célszerű ellenőrizni, hogy a perforálás a meg
adott mélységben történt-e.

Az ellenőrzés egyik, lehetséges módja: 
NGK—PS szondapárral szelvényt veszünk fel 
a megperforált kútszakaszról. Az NGK szel
vény mutatja a rétegképet, a PS-szelvény pe
dig a perforálás helyét. Itt azt a körülményt 
hasznosíthatjuk, hogy a perforálás megtörtén
te után a béléscsövön nyitott perforációkon ke
resztül a kút és a réteg között kapcsolat léte
sült, amit a PS-szonda jelez.

Az NGK—PS szelvényből, a két szonda 
észlelő pontja közötti távolság ismeretében 
(ami a felszínen mérhető) megállapítható, hogy 
a perforálás a megadott helyen történt-e.

3. A béléscső perforálása és az ezzel kapcso
latos főbb kérdések.

a) A szennyezett zóna kérdése.

A kúttalpkörnyéki zónának a fúrás folya
mán történő elszennyeződése nagyon jelentős 
áramlási többletnyomás veszteségeket okoz.

A szennyezett zóna mélysége a réteg, a 
fúróiszap tulajdonságaitól és egyéb körülmé
nyektől függően az 1,5 métert is elérheti.

Az erősen szennyezett zónarész mélysége 
általában 2— 10 cm.

A szennyezett zóna mélysége és a szeny- 
nyezettség foka erősen kihat a rétegmegnyi
tás eredményességére. Következésképpen a tá
rolórétegek tökéletesebb megnyitásának egyik 
feltétele a szenyezett zóna mélységének és a 
szennyezettség fokának csökkentése.

b) A tárolóréteg szennyeződése a perforálás 
során.

A perforációt létrehozó kumulatív, vagy 
más néven ,,jet” sugár (golyós puska lövedéke, 
„eróziós” folyadéksugár, stb.) működésének 
megszűnése után a fúrólyukat a perforáláskor

feltöltő folyadék (iszap, iszapos víz, stb.) be
hatol a perforációkba. A kútban lévő folya
dékoszlop nyomása folytán a perforálás során 
létrehozott csatornákon keresztül a tárolóréteg 
további szennyeződése következik be. A szeny- 
nyeződést és a perforációk eltömődését fokoz
zák a robbantólánc maradványai (perforátor 
tok darabok, fémszilánkok, robbantózsinór da
rabkák, a perforátor fémbéléskúpjából képző
dött dugó, stb. 4. ábra).

Az eredményesebb rétegmegnyitás felté
telei közé tartozik tehát a perforálás során be
következő szennyeződés, perforáció eltömődés 
minél kisebb mértékűre való csökkentése.

c) A perforálási eszközök és módszerek meg
felelősége.

Az eredményes rétegmegnyitás alapelve 
az, hogy a rétegtulajdonságok és a kútkörül- 
mények figyelembe vételével, az ezeknek leg
megfelelőbb perforáló eszközökkel (kumulatív 
perforátor, eróziós perforátor, golyós perforá
tor, stb.) és módszerekkel kell megnyitni a tá
rolóréteget.

Nincs két teljesen egyforma réteg és nincs 
két egyformán jól kiképzett kút sem.

Ha a béléscső mögött elhelyezkedő ce
mentpalást nem homogén, nem támasztja jól 
meg a béléscsövet, úgy a béléscső fokozott 
megsérülési veszélye áll fenn perforáláskor. 
Ilyenkor például célszerű acéltestű puskába 
szerelt perforátorokat alkalmazni, mivel a bé
léscsőre csak a puska kisátmérőjű kilövő nyílá
sán keresztül hat a robbanáskor fellépő nyo
más. Nyilvánvaló, hogy nem célszerű ebben az 
esetben tokos, megsemmisülő perforátorokat 
alkalmazni, mert a tokok szétesésekor keletke
ző robbanási nyomás nagy felületen hat a bé
léscsőre és a béléscső csaknem bizonyosan 
megsérül.

Ha például laza réteget nyitunk meg, úgy 
a golyós perforálás előnyösebb lehet, mert a 
laza réteget kissé tömöríti. Ezen kívül laza ré
tegek esetében a golyós perforátor mélyebben 
hatol a rétegbe. Itt viszont azt is figyelembe 
kell venni, hogy a golyó át tudja-e ütni a bé
léscsövet (falvastagság!), továbbá, hogy a bé
léscső jói ki van-e támasztva, vagyis jó-e a 
cementezés.

Ahol különösen mély perforációkat kell 
elérni, vagy nagy a hőmérséklet, avagy réteg- 
repesztést kell végezni, úgy célszerű az eró
ziós perforálást alkalmazni, stb.

Elmondottak csak vázlatosan mutatják, 
hogy a tárolóréteg megnyitásánál milyen sok
féle körülményt kell figyelembe venni ahhoz, 
hogy a megnyitás megfelelően eredményes le
gyen..
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A PERFORÁTOROK TELJESÍTMÉNYÉNEK 
VIZSGÁLATA.

Adott réteg megnyitásához alkalmazandó 
legmegfelelőbb perforátorok kiválasztásához 
ismernünk kell azok teljesítményét.

A perforátor teljesítménye az általa elér
hető perforáció I-hosszával, 0 -átmérőjével és 
n-sűrűségével jellemezhető.

a) P erforátorok  te ljesítm én ye  a céltá rgytól való  
eltartás fü g g v é n y é b e n :

A perforáció I-hosszára és 0-átmérőjére 
jelentősen kihat a perforátornak a céltárgytól 
való távolsága.

Rétegmegnyitás esetében a perforátor 
puska, vagy tok zárófedele, a lyukfolyadék 
(iszap), a béléscső és a cementpalást képezik a

sebb — 10,5 mm-ről 6 mm-re csökken, ami be- 
áramlási szempontból nem megfelelő.

Az eltartás diagramokat a perforátor pus
kák, hordozószerkezetek készítésénél a perfo
rátorok puskákba szerelésénél, az 1, és 0  érté
kek meghatározására, új perforátor típusok kí
sérleteinél, stb. jól hasznosíthatjuk.

b) P erforátorok  te ljesítm én ye  a tárolókőzet 
nyom ószilárdsága fü g g v én yéb en .

A tarolókőzet anyagi minőségénél fogva 
akadályt jelent a kumulatív sugár (eróziós su
gár, golyós lövedék) behatolásával szemben. A 
tárolókőzet anyagi minősége például nyomó
szilárdságával jellemezhető.

A 10. ábrán látható, hogy a nyomószilárd
ság növekedésével a perforáció hossza csök
ken.

A nyomószilárdság diagramokat minden 
perforátor típusra célszerű meghatározni az át
lagos lyukviszonyok leutánzása mellett, mert 
így igen jó közelítéssel meghatározható adott 
kőzetben végzett perforáció 1-hossza.

Kum ulatív perforátor teljesítmény változása a 
tárolókorzet nyomászilárdsága függvényében

perforátor puskára és f5,5g. hexogén töltető 
pser/brátorra vonatkoztatva. Bétéscsófal vastagsága 
97 mm, cementgyára vastagság 20mm.

nem hasznos, míg a tárolókőzet a hasznos cél
tárgyat. Fontos, hogy a perforáció a hasznos 
céltárgyban minél jobb legyen.

A perforátornak a céltárgytól való optimá
lis eltartása — amely mellett az 1-, és 0  per
foráció értékek a legkedvezőbbek — meghatá
rozására az „eltartási távolság diagramok” al
kalmasak.

A 9. ábrán a H— 16— 125-ös kumulatív 
perforátor behatolási (1) és lyukátmérő (0 ) di
agramját mutatja a céltárgytól való eltartás 
függvényében.

A diagramhoz felhasznált lövéspróbákkal 
kapcsolatos adatokat az 1 . és 2 . táblázat mu
tatja. A lövéspróbák az 1960— 62. években tör
téntek, csak részben jellemzik mai perforáto- 
rainkat —  alkalmasak azonban az optimális tá
volság meghatározásának és felhasználásának 
bemutatására.

A  9. ábrából megállapítható, hogy a leg
kedvezőbb (optimális) eltartási távolság ennél 
a períorátornál 35 mm a perforáció 1-hosszára 
vonatkozóan. A lyukátmérő (0 ) optimális el
tartási távolsága 15 mm. Az 1, és 0  optimális 
távolságai tehát nem azonosak. Az is látható a
4. ábrából, hogy például a 60 mm-es 1-beha- 
tolási hosszt két távolság mellett (20 és 50 mm) 
is elérhetjük, viszont az 50 mm-es távolságnál 
a 0  — perforáció átmérő már jelentősen ki-

The Ott ana Oos Journal June 11. 1962. 
133. oldal adatai alapfán szerkesztve.

c) A  lyu k folya d ék  hatása a perforá tor te ljesít
m én yre .

A 3. számú táblázat a 2. sz. táblázatban 
felsorolt perforátorok teljesítményének átlagos 
csökkentését mutatja a lyukfolyadék (iszap, 
víz) hatására a levegőben elért értékekhez vi
szonyítva. A táblázatból látható, hogy a víz, de
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különösen az iszap jelentősen csökkenti az 1- 
és 0  perforációs értékeket. Különösen szembe
ötlő a lyuktérfogat erős csökkenése.

A lyukfolyadék vastagságának növekedé
sével a perforációs 1- és 0  értékek csökkennek.

Fentieket a perforátor puskák és hordozó
szerkezetek méretezésénél, továbbá a — biz
tonság figyelembevételével — lehetséges leg
kedvezőbb lyukfolyadék elkészítéséhez hasz
nálhatjuk fel.

LÖVÉSPRÖBÁKHOZ FELHASZNÁLT 
KUMULATÍV PERFORÁTOROK ADATAI

1. sz. táblázat

Sorsz. Perf. típ.
Robbanóanyag A  bélés

kúp 
anyaga

Béléskúp
szög

Perforátor
átmérő
mm

Céltárgy
Fajta max.

súly

1 2 3 4 5 6 7 8

1 12—86 Hexogén 12 Tombak 60 28 F— 8-as
2 14— 103 Hexogén 14 Tombak 60 28 8 mm vastag
3 IC— 125 Hexogén 16 Tombak 60 28 acéllemezek

A  perforáció hosszának (1) és átmérőjének (0 ) változtatása a céltárgytól való eltartás 
függvényében.

2. sz. táblázat

Perforátor típus

Sor
sz.

Eltartás
mm

12—86-os 14— 103-as 16— 125-ös
1 0 L 0 i 0

változás mm

i 2 3 4 5 6 7 8

i 5 26,5 9,2 32,7 9,5 38,9 9,2
2 15 46,7 9,4 50,7 9,1 53,8 10,6
3 25 54,5 8,3 58,0 8,8 65,9 8,5
4 35 51,3 7,7 55,4 6,8 68,8 7,0
5 45 49,1 7,4 52,7 5,8 66,8 7,2
6 55 46,5 6,2 51,6 5,5 55,5 5,6
7 65 44,0 6,2 50,5 5,5 47,5 5,6
8 75 41,0 5,6 44,8 5,3 41,3 5,3
9 85 35,5 5,7 41,5 5,2 32,8 5,5

10 95 30,1 4.9 38,0 5,5 33,9 5,3
11 105 25,3 4,7 34,2 5,1 26,4 4,5

A PERFORÁTOR TELJESlTMÉNY-CSÖKKENÉSE A LEVEGŐHÖZ VISZONYÍTVA
A LYUKFOLYADÉK HATÁSÁRA

3. sz. táblázat

Sor
szám Teljesítmény csökkenés

Lyukfolyadék

I 1,15— 1,4 
Víz fajsúlyú 

iszap

1 A  perforáció hossz-csökkenése % 18— 20 25— 28
2 A  perforáció átmérő-csökkenése % 33— 36 35— 39
3 A  perforáció térfogat-csökkenése % 43— 48 50— 55
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Következtetések:

Az eredményesebb rétegmegnyitás érde
kében :

1. Csökkenteni kell a perforálások kábel
nyúlásokból eredő mélységhibáit és be kell ve
zetni a perforálások mélység szerinti ellenőrző 
vizsgálatát;

2. Csökkenteni kell a tárolóréteg fúrás 
közbeni és a perforálásoknál történő szennye
ződését;

3. Növelni kell perforátoraink választékát 
és teljesítményét, javítani kell perforálási 
módszereinken;

4. Érvényesíteni kell a korszerű rétegmeg
nyitás alapelvét: minden réteget a rétegtulaj
donságok és a kútkörülmények figyelembevé
telével, az ezeknek legmegfelelőbb perforáló 
eszközzel és módszerrel kell megnyitni.

Jelen tanulmányt kérdésfelvetésnek szán
tuk. Ez az anyag jellegét és mélységét is meg
határozta.
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HeKOTOpbie Bonpocu bckpmthh njiacTOB OTeqecTBeHHLix 
rjiyöoKHX cKBa>KHH

Abtop: Ca6o ttoíiceip
Abtop 3aHHMaeTCH co cjieayiomHMH BonpocaMH othcct- 

BeHHoro BCKpbiTHH njiacTOB c őypeHue.M: tomh3h 3anpaBi<a 
neptJiopaTopoB no rnyőHnaM, KOHTponb npoBeaemibix 6 y - 
peHHÜ no rjiyöHHaM, npon3BO,nMTejibHOCTb n BJiHHHHe riep- 
(Jjop.waTopa Ha 3(|)({)eKTHBH0CTb BCKpbiTHH miacTa.

BbimeyKa3aHHbie B onpocbi BbiABHraiOTCH ocoöeH u o  
c yBejn-meHHeJvi rnyőHHbi őypeHHH, a TaK>Ke BCJieACTBHe 
őypeHHH b  crpaH e b HacTOHmee BpeMH rjiyőoK H x ci<Ba- 
>khh. r ip ox o flK a  oTAeJibHbix r jiyőoK H x ckb3>khh h b Ha- 
CTomnee BpeMH T peőyeT  HecKOJibKO flecHTHMHjuiHOHHOByK) 
ipopHHTOByio sa rp a T y . 3Ham iT HBJineTcn o c o ö e im o  Baw- 
HMM, HTOŐM Hamu I'JiyŐOKHe CKBa>KHHbI H3-3a HeAOCTaTKOB 
no B C K p u T H io  n jia c T a  He 0 K a 3a jm c b  n a cT im H o  h j i h  i i o j i - 
HOCTblO Őe3pyAHbIMH.

C poctom r jiy ő H H b i C K B a w iiH b i 3 aAa>iH no B C K p b m n o  
ru ia c x a  r a io n e  y c jiO JK H H Jin c b : T e M n e p a T yp a  B0 3 p a c T a e r  
c r jiy ő iiH O H . B o jib m a n  r j iy ő n n a  h  Te M n e p a T yp a  noBbi- 
UiaiOT HC'TOMHOCTII Ő ypeH H H , BbI3 BaHH bie yAJlHHeHHeM  K a - 
ő e jiH . R»)cr T e M n e p a T y p u  B jn in e T  n  Ha B 0 3 M0 >KH0 CTb 
iic i io iib s o B a H H H  npnM eHHeM bix b H a cT o n m e e  BpeMH B3 p w B- 
naTbix B e m ecxB . C poctom rjiyönHbi B 0 3 p a c T a e T  nnoT- 
HOCTb n KOHCHCTeHUHH H CHHW aeTCH npOHHpaeMOCTb K0J1- 
n e K T o p C K H X  n o p o A , i i  t.a. B e e  sto T p e ő y e T  őo nee  co B p e-
MOHHblX epeflCTB H MC'TOAOB BCKpblTM H —  B U ejlH X  3 <J»t|)eK- 
THBHOCTM.

/

Réteghőmérséklet meghatározása mélyfúrásokban
irta: Csaba József

A talajban a külső hőmérséklet változása né
hány m mélységben elsimul. A hőmérséklet napi 
ingadozása 1— 1,5 m mélységben alig észlelhető, 
25— 30 m mélységben már az évi hőmérséklet
változás hatását és általában a külső hőmérsék- 
letváltozás semmiféle hatását nem lehet észlelni. 
Ennek ellenére 30 m-nél mélyebben fekvő réte
gek hőmérséklete a mélység növekedésével vál
tozik. Ezen egyszerű tény azt jelenti, hogy a 
napsugárzásból származó hőenergián kívül a 
Föld belsejében is van hőenergiaforrás. A Föld

belsejében lévő hőenergiaforrásból —  mely 
többnyire rádióaktív elemek bomlásából szárma
zik — hő áramlik a felszín felé és hőmérsékleti 
teret létesít. Ebben a hőmérsékleti térben mé
lyülnek mélyfúrásaink, és ebben a hőmérsékleti 
térben végzünk különböző olyan munkaművele
tet, melyek hőmérsékletfüggőek.

Amikor egy mélyfúrásban béléscsőoszlopot 
helyeznek el és cementtejet nyomnak a bélés
cső és a fúrólyuk gyűrűs terébe (hogy elszigetel
jék a rétegeket és rétegtartalmakat egymástól),
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