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Földtani rész

Az egyre szaporodó és egyre nagyobb 
m élységekbe hatoló szénhidrogénkutató fúrások 
az elm últ két évtizedben olyan inform ációhal
m azt eredm ényeztek, m elynek k ritika i értékelé
se szükségessé te tte  az eddigi földszerkezeti fo
lyam at-m egállapítások szükségszerű revideálá- 
sát. Ide illenek azok a m egismerések, m elyek 
elsősorban szénhidrogénkutató fú rása ink  ada
tainak  összefoglaló értelm ezéséből (Dank—Bod- 
zay, 1970) fakadnak:

A K árpát-m edence új-paleozóos—alsókréta 
képződm ényei kristályos, m etam orf pásztákkal 
elválasztott öveket alkotnak. Egy övön belül a 
kifejlődés azonos. Az egyes övék között kőzet
tani, paleontológiái, fácies d ifferenciák állap ít
hatók meg. Tektonikailag három  alátolódott 
(villányi, belső-dinári, külső-kárpáti) és két 
fölétolódott (osztrák-alpi, bihari) nagyszerkezeti 
egység különíthető el. Fő szerkezetalakulási 
időszak az ausztriai fázis. A terü leten  a neogén- 
ben jelentős kéregelvékonyodás és -süllyedés 
következett be, helyenként igen vastag üledék
képződéssel. A süllyedőket —a korábbi hegy
ségrendszer helyét — a Pannoniai-beltenger 
(beltó) foglalta el.

Ezek a m egism erések az A lp—K árpá t— 
Pannóniái—D inarid te rü le t új m odelljébe be
illeszthetők, és az őket az újpalezoikum tól a 
paleogénig egységbe foglalja. A Tétisz fácies- 
elrendeződésének kialakulása és fejlődéstörté
nete — az alpi orogenezissel bezárólag — a mo
dellel egységes értelm ezést nyer.

A te rü le t neogén fejlődéstörténetének  leg
fontosabb m ozzanata a földkéreg — m élyáram - 
lásos anyagszállítással m agyarázott (Szádeczky 
—Kardoss E. 1968) — elvékonyodása és l e s ü l 
lyedése (Stegena L. 1967). A süllyedőket — a 
K árpát-m edencét — P arate thys részeként te 
kinthető  Pannóniái beltenger bo ríto tta  el, m ai

m egjelenésében a süllyedés m értéké t kiegyen
lítő üledéktöm eggel képviselve. A legnagyobb 
neogén besüllyedések (Száva—zalai, nyugat
szlovák—győri és békés—bácskai m edenceré
szek) térbeli elhelyezkedése m ár nem  követi a 
korábbi öves elrendeződést.

A neogén üledékvastagság változásából, 
valam int abból a tapasztalatból kiindulva, hogy 
4—5000 m m élységben (Budafa, Lovászi, Hód
m ezővásárhely, Makó) sem ism erünk idősebb 
neogén képzdőm ényeket, m in t a felszínen, meg
állapítható, hogy nem  m inden terü letrész moz
gott egyform án. M agyarország terü letén  három  
tájegység (zalai, győri és békési) a többit m eg
haladó m értékben  süllyedt, s így itt 4—6000 m 
vastagságú neogén üledékösszlet képződött. 
Ezeken a terü letrészeken  a neogén képződmé
nyeknek nem csak vastagsága, hanem  kifejlődése 
is eltér a környező területétől. Amíg az em lített 
terü letek  áram lások által szállított kvarchom ok
kő és agyagm árga—m árga váltakozásából épül
nek fel, addig a csatlakozó részeken karbonátos 
—törm elékes és pelites üledékek keletkeztek, 
kevés homokkővel. Ezek a terü letek  tehát a 
tenger nagyobb m élységével jellem zett hemipe- 
lagikus medencebelsők, míg a környező terü le 
tek  sekélyebbvizű neritikus m edenceperem ek 
lehettek, a Bécs-m edence viszonyaihoz (Jano- 
schek R. 1963., K rőll A., W ieseneder H. 1972.) 
hasolóan.

A modell a szénhidrogénkutatási perspektí
vák szem pontjából kedvező, eddigi tevékenysé
günket és terveinket alátám asztja, gondolatokat 
ébresztőén új vizsgálatsorozatokat iniciál, és 
több, eddig m egm agyarázhatatlan ellentm ondást 
old fel (Dank V , 1973.).

A betolódások m echanizm usának és geo- 
term ikájának, a hasznosítható ásványi nyers- 
aynagok kialakulási és felhalm ozódási lehetősé
geinek kísérletekkel és szám ításokkal tám ogatott 
elm életi konzekvenciái jelentős segítséget ad
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hatnak  a nagy térszükségletű mozgások m agya
rázatához és különösen a nagy hőm érsékletekre 
rendkívül érzékeny szénhidrogének képződési, 
m igrálási, felhalmozódási és telepekben való 
m egm aradási lehetőségeinek mérlegeléséhez.

A potenciális készletek m eghatározása 
szem pontjából régebben az üledéktöm eget ve t
ték  csak figyelem be (Weeks módszer, térfogat
genetikai módszer). A globális tektonika szub- 
dukciós folyam atai sow n betolódoft keregrész 
kőzetei nagy méJvségben is m eg tartják  évm il
liókig viszonylag alacsony hőm érsékletüket. 
Szádeczky К. E. 1969. szám ításai szerint 
1,6 m m /év betolódási sebesség esetén a hőm ér
séklet 15—20 km  m élységben kezdetben a 70 
°C-t, 40 km m élységben a 200 °C-t nem  haladja 
meg. Ez azt jelenti, hogy nincs metamorfózis, 
az anyakőzetből az olaj felszabadulhat és fel
halmozódhat.

Ezeket a készleteket növelhetik  a vastag 
üledéktöm egek ism ert m ódszerrel szám ított 
készletei és olyan terü letek re  is ku tatásokat 
involválhatnak, m elyeket korábban perspektí- 
vátlannak m inősítettek. Ezekről a kérdésekről 
részletesebben i t t  nem  szólunk, csupán nagy
m élységű kutatásaink  perspektíváinak újabb 
elm életi m egvilágítását k íván tuk  jelezni.

Az 1964 előtti időben általában a 3000 m 
alatti ku tatásra  alkalm azták a „nagym élység” 
kifejezését.

M agyarországon jelenleg 3000—4500 m kö
zötti mélység a m ély- és a 4500 m -t m eghaladó 
a nagym élységű kutatás.

A m ély- és nagym élységű ku tatás esemé
nyeit 1964 előtti és ez u tán i időszakra oszthat
juk. Az 1964. év előtt tu lajdonképpen nem  kü 
löníthettük  el a „nagym élységű” ku ta tást és 
csak szórványosan m élyültek  3000 m  alá hatoló 
fúrások. 4409,5 m volt a legnagyobb e lé rt m ély
ség, m ai értelem ben nagym élységű fúrás nem 
m élyült.

M edencetérképeink alapján m egállapítható 
volt, hogy M agyarországon az üledékes m eden
cék felszíni terü letének  24,4% -a 3000—4000 m 
vastag üledéket tartalm az és 5,4% -ában 4000 
m -nél vastagabb üledék fordul elő.

A nagym élységű kutatási terveinkben  há
rom feladat m egoldását ta r to ttu k  szükségesnek.

Az első feladatnak  tek in te ttü k  a m ár ki
épült kőolaj- és földgázmezőkön a nagyobb 
m élységek perspektíváinak m egismerését. Ezt a 
feladatot elsősorban Budafán és Lovásziban 
k ívántuk m egvalósítani, am ely mezők környéke 
olyan földtani felépítésű terü let, ahol 4000— 
4500 m alatti ku tatásra  is alkalm asak a geoló
giai viszonyok szénhidrogének akkum ulációjára.

Második feladatunknak tek in te ttü k  a m ély- 
és nagym élységű harm adidőszaki m edencéknek 
az ország egész terü letén  való m egvizsgálását. 
3000 m -nél nagyobb vastagságú üledéket ta r ta l
mazó terület, M agyarország kőolajkutatásra al
kalmas terü letének  9,5%-a.

H arm adik feladatunknak a mezozói és 
paleozói üledékes képződm ények vizsgálatát 
tűztük  ki (II. tektonikai em elet kutatása).

A nagym élységű kutatás eddigi kőolajföldtani 
eredm ényei

A nyakőzetek

A nagym élységű fúrások kőíetm agjain  vég
zett kom plex geokémiai vizsgálatok során szén- 
hidrogén anyakőzet jelen lé tét m u ta tták  ki, alsó- 
pannoniai miocén, paleogén és mezozóos üledé
kes összletekben is. Hasonlóan az agyagásvá
nyok részletes m ineralógiai vizsgálata is anya
kőzetekre jellemző, diagenetikus eredetű á ta la
kulási folyam atokat (montmorillonit-*- illit -j- 
+  m ontm orillonit kevert szerkezet ->■ ill it ; deg
radált illit ->■ illit) jelez, a Dél-Alföldön pl. m ár 
a 3000 m a la tt elhelyezkedő neogén sorozatok
ban.

Tárolókőzetek

Nagym élységű fúrásainkban szénhidrogén
táro lásra  alkalm as porózus és repedezett kőze
teke t is feltártunk . A porozitás értéke 5500 m 
fele tti m élységekben 1— 2% -ra csökken, az át
eresztőképesség pedig 1 m d a latti értékű. Ez 
általában agyagos hom okkövekre vonatkozik, 
am elyek a rétegterhelés hatására  nagyobb m ér
tékben töm örültek. Repedezett tárolók esetében 
a kőzet hézagtérfogata valószínűleg kedvezőbb, 
de erre vonatkozó adat nagyobb mélységből 
nem  áll rendelkezésünkre. A nagylengyeli kő
zetm intákon végzett nyom ás- és hézagtérfogat- 
m érések szerin t a hézagterek 6000—6500 m 
mélységig feltételezhető nyom áson még nem 
záródnak. Ezt tám asztják  alá az ausztriai k u ta 
tási eredm ények is.

Rétegnyom ás és hőm érséklet

A nagym élységű fúrásokban m ért nyom ás
adatok nagyobbrészt a hidrosztatikai nyom ást 
m eghaladó tú lnyom ást m utatnak.

A fú rás neve
Rétegnyom ás
m érés helye 

(m)
a tt

B udafa—I 3970 600
Budafa—II 4120 637
Makó— 1 4156 884*
Hód—I 4977 887,04
Lovászi—II 4281 567,61
Szilvágy—33 3390,8 435,80

*3500 m -ben m ért 822 a tt adat extrapolálása 
4156 m talpm élységre.

Különösen feltűnő a m akó—hódm ezővásár
helyi árokban észlelt, 100% -ot m eghaladó tú l
nyomás.
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Л m agyarországi m edencealakulatokra jel
lemző geoterm ikus gradiens a nagym élységű 
fúrásokban te rü le tenkén t ugyan különböző, de 
m indenü tt igen nagy hőm érsékleti értékkel 
jelentkezik.

A fú rás neve H őm érséklet
m érés helye (m) °c

B udafa— I 4245 192
B udafa—II 5150 193
B udafa—IV 3850 188
B udafa—V 4345 237,5
Budafa-—VI 4060 219
K erkáskápolna— 1 4507 181
Lovászi—II 4777 216,6
BŐsárkány— 1 4485 226
Csapod— 1 4106 154
H ódm ezővásárhely—-I 5481 203
Makó— 1 4095,4 173

A legm élyebben fekvő kom oly gázindiká
ciót a B udafa—I. fúrás 4381—4325 m m élyen 
lévő breccsás szövetű mészkő, mészkőbreccsa, 
m árga, hom okkőrétegekből fe lép íte tt d u rvatö r
m elékes összletből kaptuk. Teszteres rétegvizs
gálat során 130 000 N m 3/nap éghető gázbeáram 
lás, kevés sósvízzel.

G ázösszetétel:

CH4 93,15 térf.%
C2H 0 és nehezebbek 0,16 térf.%
CO2 6,40 térf.%
N2 0,29 térf.%

A budafainál lényegesen kisebb hozamú 
gázbeáram lás, vagy inkább gázszivárgás a szó- 
banforgó szintnél nagyobb m élységekből is 
ism eretes a D unántúlon és az Alföldön egy
aránt. így  pl. a Lovászi—II m élyfúrásban 
2913— 5400,0 m között összesen 12 rétegvizsgá
lato t végeztek, am elyek m indegyike szolgálta
to tt kisebb-nagyobb gázszivárgást, 97— 99%, ég
hető' szénhidrogén, 1— 2%  CO2, 0— l% Na össze
tételben.

A Hód— I fú rásban  a 4820—4830 m -es ré 
tegszakasz gyenge éghető gázbeáram lást adott.

Ö sszetétele:

Ci 83,60 térf.%
C2+ 6,67 térf.%
CO2 —

N 2 9,03 térf.%
F űtőérték : 8406 K cal/m 3
R elatív  fs: 0,63 g/1

A Makó— 2 m élyfúrás m élyítése során az 
alsópannóniai legalsó sz in tjé t képviselő konglo- 
m erátum összlet harántolásakor, 4500 m körül 
erőteljes gázosodás lépett fel. Szintén gázosodás 
volt m egfigyelhető a Sándorfalva— I m élyfúrás 
esetében, ugyanez képződm ény elérésekor, né
mileg m agasabb szerkezeti helyzetben.

A M akó— 1 fúrásban  4142— 4152 m +  
-f- 4152,5—4156 m közötti perforált, ill. ny ito tt 
szakaszokból alsópannóniai hom okkőrétegből 
éghető gáz- és könnyűolajbeáram lást kaptunk. 
M űszaki nehézségek m ia tt a k u ta t olajterm elővé 
kiképezni nem  tudtuk .

A B udafa—II. fú rásban  teszteres rétegvizs
gálat 4157,64— 4266 m  közötti mészkő, ill. dolo
mitos m észkőbreccsa összletben, eredm énye 
20 m m -es fúvókán 85 a tt  kú tfejnyom ás m ellett 
470 000 Nm 3/nap  éghető gázbeáram lás. A te r 
melés a la tt folyam atos nyom ás- és gázm ennyi
ség-csökkenés m utatkozo tt és a k ú t gázhozam a 
1967. m árciusától 1968. februárig  800 Nm3/nap- 
ra  csökkent.

A B udafa—III. B udafa— 500, és B uda
fa— 502 sz. fúrások  kevertgázt te rm eltek  3185— 
3500 m, 3145,5—3402,5 m  és 3430—3436 m, ill. 
3264—3274 m közötti durva konglom erátum  és 
breccsa összletből.

Gázösszetétel:

CHí, C2H 6 és nehezebbek 92,31%
CO2 6,6%
N 2 1,9%

A kőolaj paraffin jellegű, faj súlya 20 °C-on 
0,7708, összes benzin tartalm a 50%.

A m akóinál jelentősebb m élyszintű kőolaj
akkum ulációt tá r t  fel a Szilvágy—33 m élyfúrás, 
felsőkréta (szenon) karbonátos—durvatörm elé
kes összletben:

G ázösszetétel:

cm
СгНв és nehezebbek 
CO2 +  H 2S 
N2

14,11 térf.%  
1,29 térf.%  

73,19 térf.%  
11,41 térf.%

A B udafa m élyszint kevertgáz-telepei a 
budafai és lovászi olajtelepek CO2 besajtolásos 
másodlagos lem űvelése során nyernek  haszno
sítást.

3390,8— 3404 m 6 m m -es fúvókán 
163,2 m3/n  olaj -f- 47 500 m 3/n  gáz,
3401 — 3412 m  8 m m -es fúvókán 

67,2 m3/n  olaj +  20 500 m 3/n  gáz.

Az olaj zöld színű ,naftén  bázisú, derm edés
pon tja  — 12°, viszkozitása és fajsú lya +  20 °C- 
on rendre  2,35 cSt, illetve 0,8392 g/cm 3, P illa
natny ilag  ez az ország legm élyebben elhelyez
kedő, ipari é rtékű  kőolajbeáram lást adó réteg
szakasza.

A táro lásra  alkalm as, porózus és áteresztő
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kőzetek nagym élységű előfordulására a tapasz
ta la ta ink  a következők:

A harm adidőszaki törm elékes ü ledékek po- 
rozitása és áteresztőképessége nyilván  a nagy 
fedőterhelés következtében a 4000—5000 m 
m élységektől lefelé erősen redukálódik.

Kedvezőbb tárolókőzet várható  a mezozói— 
paleozói repedezett kőzetek nagym élységű elő
fordulási helyein.

M agyarországon is tapasztalható , hogy a 
folyékony fázisú szénhidrogének fajsú lya  csök
ken a mélységgel. A 170— 180 °C-t elérő hő
m érsékletű  m élységekben valószínűtlen a folyé
kony fázisú szénhidrogének jelenléte. Nagyobb 
m élységekre általános 20 m/°C gradienssel szá
m ítva ez nálunk  4000— 4500 m m élységet je len 
tene, am ely a la tt m ár csak gázhalm azállapotú 
szénhidrogéneket várhatnánk . A legm élyebb 
m akói folyékony szénhidrogénbeáram lás 4154 
m -ből szárm azik és ez is 0.7725 fajsú lyú  köny- 
nyűola j .

Nagy terü leteken  az ó-alpi (új-paleozói— 
alsókréta) fö ld tan i fejlődési szakasz képződm é
nyei vannak  a felszínen vagy neogén üledék 
alatt. V astagságuk helyenkén t 4—6 km -re te 
hető. Ezekkel a képződm ényekkel eredetileg 
kőolaj- és földgázakkum uláciők voltak  kapcso
latban.

A m ezozoikum  vége felé az ország te rü le 
tének  fejlődéstörténete  olyan m ozgalm as volt 
(ausztriai fázis), hogy a szerkezeti m ozgások és 
a lepusztulás folyam án a szénhidrogéncsapdák 
legnagyobb része m egnyílt és a telepek a ha r- 
m adlagos m igráció folyam atai során á thalm o
zódtak, és legnagyobb részt elpusztultak.

A karsztv íz-tanulm ányok azt tükrözik, 
hogy a mezozóos képződm ények egészében nem  
zárnak, hanem  áteresztők. Regionálisan csak a 
harm adidőszaki rétegek  rátelepülése zárta  le 
ennek a fejlődési szakasznak a képződm ényeit.

Míg a mezozói képződm ények nagy részé
ben az eredeti helyükön levő mezozói korú 
akkum ulációkra nem  feltétlenü l szám íthatunk, 
az elsődleges m igráció legújabb vizsgálati ered
m ényei szerin t ezeknek a képződm ényeknek 
mégis van kőolajföldtani jelentőségük. A he
lyenkén t 5000 m -t felülm úló neogén m edence- 
süllyedés a neogén üledék a la tt levő mezozói 
képződm ényeket m agas hőm érsékletű  és nyo
m ású m élységövbe ju tta tta . Ezáltal a mezozói 
üledékekben levő diszperz felü leti erőkkel m eg
kö tö tt szénhidrogének, am elyek a felszín köze
lében vándorlásra képtelenek voltak, a neogén 
m edencesüllyedés u tán  m egnövekedett nyom á
son és hőm érsékleten  m igrációképesekké váltak.

A mezozói anyakőzetek diszperz szénhidro
génjeinek  a neogén m edencesüllyedéssel ú jra  
m eginduló m igrációját a m edenceterü letekre  
jellemző m agas hőm érséklet is elősegítette.

Kedvező ku tatási eredm ények közé sorol
juk  elsősorban azokat a kőolaj- és földgázelő
fordulásokat, am elyeket M akóról és B udafa- 
m élyszint terü letérő l em lítettünk . Kedvező a 
gyakori kőolaj- és földgáznyom  az eddig e lé rt

mélységekben. Kedvező a tárolókőzet, elsősor
ban repedezett tároló előfordulási lehetősége. 
Ugyanígy bizonyos szem pontból kedvező az ab
norm álisán magas hőm érséklet, am ely  a m igrá
ciós, akkum ulációs fo lyam atokat, a diszperz 
szénhidrogének koncentráció ját elősegítette.

A kedvező adatokat összefoglalva m egálla
pítható, hogy m ély- és nagym élységű kutatás 
M agyarországon rem ényteljes, és azt a m agyar 
kőolajipar anyagi lehetőségeinek m értékében 
fo ly tatn i kell.

Kedvezőtlen a neogén (paleogén) agyagos, 
homokos üledékeknek a nagym élységben csök
kent porozitása és áteresztőképessége, valam int 
a mezozóos és idősebb képződm ények bonyo
lu lt tektonikai szerkezete.

Fúrási rész

Az utóbbi években fellendü lt nagym élységű 
fúrási aktiv itás egyértelm űen azt bizonyítja, 
hogy a nagym élységű szénhidrogéntárolókban 
rendellenesen nagy rétegnyom ások uralkodnak. 
Példaként kiem elhetők a legjellegzetesebbek: a 
Szovjetunióban a K aukázusi elő tér (Terszko—• 
Szunzsen), A zrebajdzsán, Turkm enia, az USA- 
ban Louisiana, G ulf Coast, M exikói-öböl stb.

Bizonyosnak látszik azt is, hogy a ren d 
ellenesen nagy rétegnyom ású m ezők összkészle- 
tei a Föld kőolaj- és földgáz-készlettöm egének 
legalább az egyharm adát alkotják. Ez egyben az 
a lap ja  a nagym élységű ku tatás fellendülésének, 
ugyanakkor előrejelzi a vállalandó feladat 
súlyát.

A nagym élységű tevékenység elő térbe ke
rü lésének  leglátványosabb, de jellem ző igazolása 
a rekord teljesítm ényekkel illusztrálható: az
E gyesült Á llam okban 12 éves stagnálás u tán  
1970-ben m egdőlt a fúrási m élységrekord, m ajd 
1972-ben egymás u tán  kétszer, végül 1974-ben 
a Rogers— 1. jelű  fú rás (USA, Oklahoma) be
á llíto tta  a jelenlegi 9583 m -es világrekordot. A 
Szovjetunióban is elkezdődött a 15 000 m -es 
talpm élység m egvalósítását célzó, három  lépcső
ben terveze tt program .

Az 504 nap a la tt lem ély íte tt Rogers— 1-es 
— költségét 7 millió $-ra becsülik. Beigazoló
do tt az, hogy 9000 m  a la tt léteznek tárolásra 
alkalm as porozitású  és perm eabilitású  összletek, 
lehetséges gáztároló ilyen m élységben, m égpe
dig túlnyom ásos kifejlődésben.

A nagym élységű fú rás-ku ta tás  sikere szem
pontjából döntő fontosságú a túlnyom ásos ré te 
gek előjelzése. Ez az elsődleges technológia, biz
tonságtechnikai k rité rium nak  a k ielégítését 
szolgáló kom plex m ódszer — geológus-, geofi
zikus- és fúróm érnök  szoros együttm űködését 
feltételezi — a gyakorla tban  m ár széles körűen 
alkalm azott. M indezek ellenére m agának a 
nagym élységű tú lnyom ás eredetének  elm életi 
h á tte ré re  nincs egységesen elfogadott álláspont.

M egállapítható az elem zések alapján, hogy 
a túlnyom ásos táro lók  csak viszonylagos zárt
sággal rendelkeznek, és ez a körülm ény a fú rás
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technológia szám ára b iztosítja  az előrejelzés 
lehetőségét.

Egyes szerzők szerin t a rendellenesen nagy 
rétegnyom ás az ado tt szerkezetekben a neotek- 
togenetikai fo lyam atok hatására , a nagy vastag
ságú fluidum záró kőzetsorozatokon keresztül 
végbem enő függőleges flu idum  m igráció fo lya
m ata  eredm ényeképpen keletkezik. A nagy
m élységű rétegenerg iára  jellem ző a, rela tív  
zártság és a földkéreg endogén erőinek h a tá 
saival való kapcsolat. Az alapelv nem  azonos a 
klasszikusnak m inősíte tt Terzaghi, m ajd  a H ű
b éri és Rubbey álta l továbbfejleszte tt tú lnyo
m ás-keletkezési elm élettel. Az előbbit K. A. 
A nikiev dolgozta ki, és m íg a Terzaghi-féle m o
dell a nem  túlságosan nagym élységű, nagynyo
m ású összletek esetében használható, a nagy
m élységű relációban az anikievi elm élet igazol
tabbnak  látszik. A fúrástechnológiát segítő „re
latív  zártságon” kívül a fú rástechn ikusnak  
további elvi tám pon t is rendelkezésére áll. Jól 
körü lhatáro lható  ugyanis egy úgynevezett „sze
lektív  rétegnyom ás-gradiens”, am ely szintén az 
előrejelzést segíti. Az egyes szénhidrogéntárolók 
átfúrásakor gyakran  tapasztalható , hogy a n o r
mális rétegnyom ású telepeket növekvő rétegnyo
m ású felhalm ozódások sorozata követi, m ajd 
ezek a la tt rendellenesen nagynyom ású tároló 
üthető meg.

A szelektív  rétegnyom ás gradiens fogalm a 
hasonló a geológiában közism ert geoterm ikus 
gradiens helyenként tapasztalható  szelek tiv itá
sával. Ez utóbbi is szolgálhatja a túlnyom ás 
előrejelzését.

A gyakorla tban  az örökösen visszatérő k é r
dés az, hogy a fú rás során m ikor következik a 
rendellenesen nagynyom ású összlet. A nagy
mélységű, nagykiterjedésű , túlnyom ásos szén
hidrogéntároló m egfúrása m egfelelő technoló
gia alkalm azásakor elvben nem  okozhat ka
tasztrófát. A „re la tív  zártság” következtében a 
tároló fe le tt lévő agyagos záróösszletben a nagy
nyom ású flu idum  in tenzíven  behatol, létrehoz 
egy jól defin iálható  á tm eneti szakaszt („behato
lási előzónát”). Egyébként szim m etrikus á tm e
neti szakasz zavarta lan  fedőkőzetösszletben ala
ku lhat ki, m íg aszim m etrikus á tm eneti szaka
szok a diszlokációs törésekkel, tektonikailag 
gyenge zónákkal rendelkező fedőkőzet összle- 
tek re  jellem zők.

Igen sok ism ert mező tektonikailag, illetve 
h idrodinam ikailag tagolt, ezért a rétegnyom ás- 
gradiens értékek  nagyon eltérőek a szomszédos 
blokkok között. Á ltalános m egfigyelés az, hogy 
az agyagos, kis áteresztőképességű fedőkőzetben 
lényegesen nagyobb nyom ások uralkodnak, 
m in t a jobb áteresztőképességűekben. E rre  a 
hazai dél-zalai, és a dél-alföldi m élyszintű  k u 
tatásból hozható példa.

A nagy rétegnyom ású tárolók esetében ez 
általános törvényszerűség, m ivel a flu idum - 
m igrációt lényegesen in tenzívebb erőhatások 
kényszerítitk . Az ilyen agyagos kőzettömegek, 
am elyek m agukon viselik  a nagyenerg iájú  szén
hidrogén-felhalm ozódások irányából érvénye

sülő term ális, im pregnációs és m echanikus ha
tások világosan k ife jezett nyom ait, tu la jdon 
képpen a nagynyom ású flu idum  „behatolás elő- 
zónái” .

A  szabályozott nyom ású fúrás,
m in t a „behatolási zóna” jellegű összletek
átfúrásának hatásos technológiája

A nagym élységű k u ta tás  egyik legsúlyo
sabb problém ája a világon m indenü tt a tev é 
kenység pénzügyi fedezet-igényének kielégítése. 
A költségek radikális csökkenthetősége, de egy
á lta lán  a ku ta tási program ok m egvalósítható
sága m egkívánja a kockázatvállalás m inim alizá
lását, a m űszaki problém ák lehetőség szerinti 
k izárását, hogy fúrószerszám -m egszorulás, k itö
rés, lyukfalstab ilitási nehézségek stb. ne követ
kezzenek be.

Fokozott m értékben  érvényes ez a nehézsé
gek á rán  haránto lható , nagym élységben előfor
duló behatolási előzónajellegű összletekre. Ezzel 
kapcsolatos az utóbbi idők legnagyobb hord
ere jű  fúrástechnológiai felism erés, a közism er
ten, kiegyensúlyozott, vagy szabályozott nyo
m ású technológia.

A szabályozott nyom ású technológia a be
hatolási előzóna á tfú rhatóságának  egyedüli meg
oldása. A tém akör ta lán  egy kom prom isszum 
m al kibővíthető: a k is- és középm élységű fú rá 
soknál a rra  ke ll törekedni, hogy az öblítőiszap 
fa jsú lya  a lehető legalacsonyabb legyen. A szu
perm élységű tevékenység során, am ikor fel kell 
készülni a rendellenesen nagy rétegnyom ású 
tárolók haránto lására , csakis a kom plex módon 
alkalm azott szabályozott nyom ású technológia 
jöhet szám ításba. K. A„ A nikiev ezt kategori
kusan határozta  meg, szerin te  a konvencionális 
felfogásra alapozott technológiával nem  képzel
hető el a 7000 m -es talpm élység elérése, de 
túlnyom ásos te rü le ten  legfeljebb 5000 m -ig vál
lalható  hagyom ányos m ódszerekkel a ku ta tás és 
nem  rem élhető  a nehézségek gazdaságos leküz
dése.

A szabályozott nyom ású technológia alkal
m azására, követelm ényeinek b iztosítására a 
hazai iparban  mindazok, akiknek ilyen felada
tokat ke ll ellátniuk, m ár m ozgósítottak, és rész
ben rendelkezésére is állnak a feltételek : egy 
sor iszaptechnológiai, Teológiai, h id rau likai je l
legű kérdés megoldása, a fú rási m űvelet m űsze
rezésének célszerű fejlesztése, az állandó talp
nyom ás biztosítását, a gyors egyensúly-helyre
á llítást lehetővé tevő fokozatm entes ellennyo
m ás-szabályozó berendezések. A szem élyi fel
téte lek  m egterem tését rendszeres oktatás szol
gálja. A szabályozott nyom ású technológia 
feltételezi az öblítési egyensúly  felbom lását, 
ezért felkészül a gyors helyreállításra . Az erre 
irányuló  kiképzést k itörésvédelm i szim ulátor 
szolgálja. Az előrejelzést m egvalósító kom plex 
m érőm űszer-kabin  im portja  elő rehalado tt s tá 
dium ban van.

A szabályozott nyom ású technológia alap
elve egyszerű, azonban a nagym élységű ku ta-
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A HAZAI MÉLYFÚRÁSOK NYOMÁS ES HOMER - 
SÉKLET VISZONYAI ÖSSZEHASONLÍTVA A 

VILÁGREKORD FÚRÁSÉVAL

/. ábra

tásban való alkalmazása bonyolult, összetett 
feladatot jelent. A szükséges technológiai felté
telek megteremthetők, az eszközök, műszerkabi
nok, monitorok, egyéb kiegészítő felszerelések 
hozzáférhetők, beszerzésük alapjában financiális 
kérdés. El kell oszlatni azonban minden olyan 
elképzelést, miszerint ezzel az ügy eilntézettnek 
tekinthető. Adott esetben egy monitor vételára 
kidobott pénz, ha a műszerkabin üzemeltetése 
során nem érvényesül a geofizikus, geológus és 
fúrómérnök kollektív együttműködése. A szak
mai álláspontok összehangolása elengedhetetlen.

alapján az bizonyos, hogy a Kárpát-medence 
A hazai fúrástechnológiai sajátságok 
konzekvenciái

A nagymélységű kutatás eddigi eredményei 
általánosan ismert, rendkívül bonyolult geoló
giai—szénhidrogénföldtani, fúrástechnológiai 
problémái miatt a mélyfúrás nagyon nehéz fel
adatot jelent. Az 1. ábra alapján csupán a hő- 
mérsékleti viszonyok bemutatásával (néhány 
nyomásadat is látható) illusztrálható a feladat. 
Az ordinátán a mélység, az abszcisszán a hő-
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m érséklet és a  nyom ás olvasható le. Tám pontul 
szolgál az értékeléshez az áltlagosnak elfogadott 
hőm érséklet- és nyom ásgradiensvonal, az előbbi 
0,033 °C/m (30 m/°C), az utóbbi 0,108 at/m . 
K itűn ik  a m ért kú tada tok  alapján, hogy a tén y 
leges gradiens számos esetben  e lé ri a 0,05 °C/m -t 
(20 m/°C), r itk án  a 0,067 °C/m (15 m /°C) é rté 
ket. Érdem es em lékeztetn i arra , hogy a sokáig 
v ilágrekordot ta r tó  1EE U niversity  7724 m -es 
m élységhez tartozó 182 °C, va lam in t a korábban 
„forrónak” ta r to tt  1A M ontgom ery je lű  fúrás 
7132 m -es talpm élységében m ért 244 °C a gra
diens szem pontjából lényegesen kedvezőbb, ez

é rték  függőlegesen levetítve  az átlagos gradiens
re  m egadja a lyukm élységet az ordinátán, 
am elyben á lta lában  észlelhető az adott hőfok. 
K iderü l például, hogy eszerin t a m agyarországi
5842,5 m -es talpm élység a hőm érséklet szem 
pontéból m ásu tt norm álisan 6700 m  m élységet 
jelentene.

A B aden— 1 jelű  fú rás — am elynek ta lp 
m élysége jelenleg a m ásodik helyen áll — s ta 
tikus hőm érséklet m axim um a 230 °C (9159 ra
bén), és a Rogers— 1 -es m élység világrekorderé 
alig néhány  fokkal nagyobb 9583 m -ben.

A m élyfúrási tevékenység 
időmérlege

utóbbi például 0,032 °C/m, azaz 31 m/°C (a 
nyom ásviszonyok tek in te tében  valam ivel eny 
hébb a  m agyarországi helyzet, azonban számos 
kiugró m éréseredm ény látható). Érdem es hozzá
vetőleges interpolációval érzékelte tn i az 1. ábra  
alapján a hőm érsékletből adódó nehézségeket. 
Egy bizonyos talpm élységben  m ért hőm érséklet-

Term észetes az, hogy a hazai nagym ély
ségű k u ta tás  m űszaki-technológiai nehézségei 
nem  kizárólagosan az anom ális hőviszonyok 
következm ényei. Az átlagosnál rosszabb m ű
szaki m uta tóknak  nem  lehet ez egyedüli indoka, 
azonban v ita th a ta tlan  tén y  az, hogy az ex trém  
hőm érséklet nagyon nehéz helyzetet terem t.
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A hőm érsékletviszonyok iszaptechnológiára 
gyakorolt hatása, különösen annak  reolőgiai ve- 
tü le te  igen lényeges tényező. Sokkal fenyege
tőbb azonban ennél a lyukfalstab ilitási problé
m akom plexum , tú lm enően ezen a hőm érséklet
anom áliának m a m ár ism ertek  azok a drasztikus 
követelm ényei is, am elyek adott esetben  szer
szám törés okozói. A fen tebb  vázolt m élységkor
reláció tehá t nem  kezelhető elvi kuriózum ként, 
ez a feladatok m egoldhatóságának valós k iin 
dulási alapja.

A fen ti kérdéscsoport egyik á tté te les követ
kezm énye a fú rási költségekre vezethető vissza. 
Az egyedi technológiai m ódszerek pénzügyi 
igénye is különleges. Nem szabad figyelm en k í
vül hagyni azt, hogy ez ex trém  hőm érséklet
viszonyok okozta költségtényező nem csak az

iszaptechnológiához kapcsolódik, hanem  az ipar 
egészét terheli, hiszen alapvető  gépészeti k é r
désekig visszanyúlik  (pl. gum ialkatrész-ellátás, 
korrózióvédelem , fúrócsőkifáradás — inhibitálás 
stb.).

A hőviszonyok fúrási költségekre vonatkozó 
hatása  úgy szem lélhető, m in t az átlagm élység 
növekedése. Ism eretes ez u tóbbi szerepe: növe
kedésével em elkedik a fajlagos költség, azonban 
tagadhata tlanu l nincs lineáris függvénykapcso
lat. A korrábbiakban  tag la lt m élységkorrekciót 
hasonló m ódon kell alapul venni a hőm érséklet 
okozta financiális k ihatások  m eghatározása
kor is.

A m élyfúrásos ku tatás költségigénye az 
előbbiekben vázolt súlyosbító körü lm énytő l füg
getlenü l világviszonylatban alapvető problém a

A GEOLÓGIAI MŰVELETEKRE 
FORDÍTOTT IDŐ 

ALAKU LÁSA (F ranciaország)
I Elektromos mérések

2 Magfur., rv. és az ehhez 
tartozó ki- beépítés

3 Összesen

Kom binált szonda
i_________ i _

56 59
_ 1 ______I_____ I---------L

67 69 71 73

3■ á b ra
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az elm últ évben bekövetkezett általános fe llen 
dülés ellenére. Szinte követhetetlen  az anyag- 
árem elkedés átgyűrűzése. A hazai fajlagos költ
ségek változása jól követhető  és párhuzam ban 
állítható  egyéb tényezőkkel, így az átlagm élység 
változásával is. Célszerűen azonban m indez az 
időm érleg há tte ré re  épül azért, hogy a hazai 
sajátságok egy további súlyos konzekvenciája 
kiem elhető legyen (2. ábra).

Az időfelhasználás alakulásának k ritika i 
elem zése többféle szem pont szerin t k ifejthető . 
Számos kedvezőtlen tényező közül szem betűnő 
a geológiai inform ációigény összes követelm é
nyével, a hőm érsékletviszonyokból származó 
problém ával azonos súllyal. F élreértések  elke
rülése végett m egjegyzendő, hogy az „infor
m ációigényből” adódó „hazai sajá tosság” a la tt 
annak m onoton növekvő időigénye értendő.

Akkor, am ikor a gazdaságosság az ipari te 
vékenységben egyre inkább előtérbe k e rü l és 
alapvető tényező, érthe tő  a geológiai ku tatás 
igényessége. M egalapozatlan döntések felbecsül
hetetlen  gazdasági károka t okozhatnak. A  k o r
szerű m élyfúrásku tatásban  azonban jól lem ér
hető egy olyan tendencia, hogy az abszolút 
értékben növekvő inform áció volum en időigénye 
erőteljesen csökken. Szem léletesen nehéz ezt 
más országok gyakorlatával összehasonlítani, 
azonban jó tám ponto t ad néhány  franciaországi 
adat (3. ábra). A vizsgált időszakban a m agfú
rásokra, szelvényezésekre és rétegvizsgálatokra 
fo rd íto tt ossz idő százalékosan felére  csökkent 
az időm érlegben.

Egy m űszaki alapról ind íto tt k ritika i elem 
zésből nem  szabad bátorságot m eríten i az infor
mációigény bírálatához. A kkor azonban, am ikor 
az a k iindulási alap, hogy M agyarországon a 
hőm érsékletviszonyokhoz hasonlóan az in for
m ációigény is anomális, tudom ásu l kell venni, 
hogy m inden olyan utasításnak, am ely a  fú ró- 
berendezés egyedül „hasznos” tevékenységének 
a fúrási m űveletnek a m egszakítására irányul, 
súlyos anyagi konzekvenciája van. U gyanakkor 
em lékeztetn i ke ll arra, hogy ez nagyon régi, 
klasszikus alapelv és a jövőben sem  m ódosulhat. 
Egy egészen távoli jövőt elképzelve is biztosra 
vehető az, hogy a geológus fogja m egállítani 
a fú rást és m agot kér, azonban ehhez az igen 
drága — rem élhetőleg akkor m ár —  kényszer- 
m egoldáshoz ritk á t kell m ajd  fordulnia. Ebben a 
távoli jövőben meg kell szűnnie a geológus és 
fú rási m érnök  érdekellentétének, a m élyfúrások 
ellenőrzésének gyors és gyökeres korszerűsítése 
nem  tű r  halasztást. H am arosan a geológus és a 
fúrási m érnök ugyanabban a m űszerkabinban, 
egym ás m ellett, azonos m űszereket, reg isz trátu - 
m okat fognak figyelni és egyetértésben  közösen 
értékelni.

A k u ta tásra  vonatkozó döntések földtani, 
perspektivikus és pénzügyi követelm ényei m ia tt 
a geológus, fúróberendezésére és gépegységeire 
ható elem i erők törvényszerűségeinek á ttek in t
hetetlensége, összetettsége m ia tt a fúróm érnök 
kerül időszakosan nehéz helyzetbe. Sok adatot 
kell rövid idő a la tt elem ezniük és ezt rendsze
rin t sürgősen, akkor am ikor rosszul állnak  a

dolgok. K ésedelem  nélkül olyan döntést kell 
hozniuk, am ely a közvetlen jövőre m eghatározó, 
sorsdöntő. M érések és pontos adatok nélkül 
azonban nem  végezhető k iértékelés és nem. hoz
hatók  racionális döntések.

A közvetlen geológiai ellenőrzés költsége — 
beleértve az inform ációanyag feldolgozását, 
vagy feltételezve akár a geológus helikopterrel 
való szállítását — a tevékenység pénzügyi m ér
legében igen csekély, nagyságrenddel kisebb, 
m in t a k iese tt fú rási idő közvetlen és közvetett 
(ide értendő a k i- és beépítési lyukkondícioná- 
lási és egyéb idővonzat is) költsége. Az. előbbiek 
m iatt te h á t tö rvényszerűen  elő térbe kell k e rü l
nie azoknak az inform ációszerzési lehetőségek
nek, m érési m ódszereknek, am elyek a fúrás 
m ély ítésének  fo lyam atát nem  szakítják  meg. A 
fú rási m onitorok így kom lex módon használva 
a szabályozott nyom ású fúrási rendszer alap- 
berendezéséből (ez. esetben  nyom áselőrejelző, 
k itörésvédelm i és optim alizációs célokat szolgál
nak) egyú tta l a geológiai inform ációszerzés és 
döntés egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen  
eszközévé válnak.

Szem léletesen kifejezve m indezt: a fúrási 
m onitorban egym ás m ellé kerü l a geológuskala
pács és a logarléc, de azért is, m ert egyiket sem 
szorítja  k i a digitális szeizmika, a kom binált 
szonda, vagy a számológép.
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ПОЛОЖЕНИЕ СВЕРХГЛУБОКОЙ 
РАЗВЕДКИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
В ВЕНГРИИ

Теоретической основой сверхглубокой разведки 
углеводородов в Венгрии является факт, что — 
считая но поверхностной территории — примерно 
30% бассейновых территорий страны характери
зуется глубиной больше 3000 м. По настоящей 
категоризации территории с 3000 до 4500 м от
носятся к глубоким районам, а территории под 
4500 jví к сверхглубоким районам.
При разведке этих территорий мы ожидаем ответа 
на три основных вопроса:
1. Перспективность сверхглубоких зон известных 

формаций держащих углеводороды.
2. Результаты подробного исследования сверхглу

боких частей неогеновых бассейнов, составляю
щих 9,5% пригодных для разведки углеводоро
дов территорий страны.

3. Нефтегеологические отношения мезозойских и 
палеозойских осадочных образований.

В результате сверхглубокой разведки проводя
щейся с 1964 года собиралось значительное коли
чество информаций о стратиграфических и фор
мационных отношениях более глубоких частей 
карпатского бассейна.
Что касается нефтегеологических результатов, бу
рения доказали и в больших глубинах присутствие

материнских пород. Нагрузочное давление мощ
ных кровленных слоев и диагенетические процессы 
в значительной мере уменьшили порозность и про
ницаемость, так что резервуаров с значительным 
дебитом можно ожидать прежде всего в трещино
ватых карбонатных фациях, как доказывают и дан
ные скважин Будафа-1 и Силвадь-33:
Будафа-1 4381—4325 130 000 м3/день газа через 
8 мм-овое сопло из брекчиевого известняка. 
Силвадь-33 3390,8—3404,0 163,2 м:1/день газа через 
6 мм-овое сопло из брекчиевого известняка. 
Сверхдавление в глубоких горизонтах и высокая 
температура в слоях поставят значительные тех
нические проблемы. На всём мире наблюдают 
явление сверхдавления глубоких горизонтов и 
объясняют его обычно с медленной миграцией 
флюидов через малопроницаемые породы.
А высокий геотермический градиент является очень 
своеобразным и объясняется утончением верхней 
коры карпатского бассейна в неогене.
Эти трудности требуют у сверхглубокой разведки 
специальной технологии (бурение урегулирован
ным давлением), специального оборудования и 
специально обученного экипажа. Компенсацией 
этого является обеспеченное равномерное течение 
геологических п технических информаций. В слу
чае их корректной интерпретации можно оставить 
традиционные, но ценные способы наведения спра
вок и уменьшить так расходы. Но предпосылкой 
всего этого является гармоническое, слаженное 
сотрудничество геофизиков, геологов и буровых 
инженеров.
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