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Nagymélységű fúrások hazai helyzete
összeá llíto tta : Dr. Alliquander Ödön

A Kárpát-m edencén belül Magyarországon 
1935 óta folyik intenzív kőolaj- és gázkútfúrás 
és több, m int 10 0  esztendeje term álvízkutak fú 
rása. Az elm últ évtizedben a szénhidrogéncélú 
kutató- és feltárófúrások évi átlagos összméter- 
száma nagyobb volt, m int 300 000 m, a term ál
vízkutak fúrása pedig 20  000 m -t te tt ki évente.

Annak ellenére, hogy a hazai szénhidrogén
célú fúrások átlagos mélysége a legutóbbi 10  
évben m ár m eghaladta a 20 0 0  m -t, a m élyfúrási 
(3000 m -nél mélyebb) tevékenységet erősen fé
kezték és fékezik azok a fúrástechnikai nehézsé
gek, amelyek az egész K árpát-m edencére jel
lemző rendellenesen nagy geoterm ikus gradiens 
és m ár a pliocén kőzetek alján, valam int annál 
mélyebben mindig jelentkező rendellenesen nagy 
porusnyom ást okoznak. A két tényező együttes 
jelentkezésének tulajdonítható, hogy viszonylag

későn — csak 1949-ben — sikerült elérni a 3000 
m és csak 1968-ban a 4500 m m élységhatárt, s 
az ultram élységű 6000 m-es fúrások előtt meg
to rpan t a fúró (1 . ábra).

Néhány jellemző hazai fúrásnak a normális 
és az anomálisan nagy nyomás és hőm érséklet 
gradiensvonalaival együttesen ábrázolt tényle
gesen m ért nyomása és hőm érséklete (2 . ábra) 
világosan m utatja, hogy a magyarországi 3600 — 
4500 m m élységű fúrások nyomás- és hőm ér
sékletviszonyai m ár olyanok, m int amilyenekre 
a világ más, normális mélybeli nyomás- és hő
mérsékletviszonyokkal rendelkező területein 
csak az uitram ély fúrásokban kell számítani.

A helyzetet fúrástechnikai szempontból 
kom plikálja az, hogy egyrészt a pliocén és 
miocén kőzetek gyakran repedezett harm adkorú 
mészkőre települnek, ami teljes iszapveszteséget

Mél ység
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okoz, m ásrészt a pliocén kőzetek, legalábbis 
azok felsőpannoniai korú összletei, m ivel azok 
kilazult feszültségi állapotban vannak, a verti
kális felrepedésre hajlamosak. M indkét szem
pont fokozott gondosságot kíván, m ind a fúrás 
tervezése, mind pedig a végrehajtása során.

1. A  m élybeli nyomás- és hőm érséklet
viszonyok

A  bem utatott egyesített gradiens-diagram  
(2 . ábra) világosan m utatja, hogy
— a reciprok geotermikus gradiens az u ltra 

mélységű fúrások régiójáig m indenütt ano- 
málisan kicsi, s ez a rendellenesség a felszín 
felé m utat fokozódó tendenciát. A sztatikus 
kőzethőm érséklet nagysága 4000—5000 m 
körül eléri a 220—230 °C határt, ami nem 
csak a fúrási folyadékok, a szelvényezési 
módszerek szempontjából, de a sorozatban 
gyárto tt m élybeli kútszerelvények szem pont
jából is h a tá rt jelent;

— a pórusnyom ás-gradiens viszont a mélység 
felé m utat növekvő irányzatot, s a rendel
lenesség a pliocén alján és ennél mélyebben, 
a miocén kőzetekben jelentkezik, míg a 
pliocén kőzetek felső szakaszai általában nor
mális nyomásúak. M indenesetre a pliocén 
alján, illetve ezek ala tt 0 ,20 0  bar/m -nél is

nagyobb pórusnyomás-gradienssel, vagyis 
5000 m a la tt 1000 bar-nál, 6000 m -ben 
1200— 1300 bar-nál nagyobb nyomásokkal 
lehet számolni. Az anomáliás formációnyo
mások kialakulása a Pannon-m edencében el
sősorban a tömörüléssel, valam int felboltózó- 
dással magyarázható, azonban a szuper nagy 
nyomások kialakulásában m inden bizonnyal 
a rendellenesen nagy hőm érséklet következ
tében fokozott geokémiai hatások is szere
pet játszhattak.

A gyors szedimentáció és az ezt követő 
enyhe felboltozódás viszont a pliocén formációk 
kilazult állapotát eredm ényezte, vagyis a fú rá
sok vezető és egyben biztonsági saruállásának 
— amelyik m indenképpen a pleisztocén, vagy a 
felsőpannoniai kőzetösszletbe esik — megha
tározásához a kőzetrepesztési gradienst Hűbbért 
— Willis (1 ) szerint indokolt figyelembe venni 
(szerintük a kőzetrepesztési nyomásgradiens 
független a mélységtől és csak a pórusnyomás 
változásától függ), am elynek nagysága normális 
pórusnyom ás esetén iszapsűrűség egyenérték
űén 1,48— 1,60 g/cm3.

A technikai, illetve védő-béléscsőoszlopok 
saruállásának meghatározásához viszont a pó
rusnyomás, a kőzetsűrűség és a Poisson-szám 
mélység függvényében változó tényleges értékei 
alapján az egy-egy terü letre  érvényes kőzet
repesztési gradiensgörbesereg kidolgozása (2 )
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elengedhetetlen követelmény. A Nagyalföld déli 
részére állandó Poisson-számmal (y =  0,45) ki
dolgozott görbesereg (3. ábra) első megközelí
tésének tekinthető. Célszerű és szükséges a 
tényleges kőzetrepesztési adatokból visszaszámí
tott, s a mélység szerint változó Poisson-szám
mal, valam int a kőzetsűrűségi értékek pontosí
tásával a kőzetrepesztési görbesereg folytonos 
korrigálása.

A szénhidrogén- és vízkútfúrásokban vég
zett igen sok hőm érsékletm érés szerint a geo
term ikus-gradiens elég széles határok közt vál
tozik (0,04—0,07 К /m, m agyarországi átlaga 
0,05 K/m). (3) Ezek közül a legkisebb (0,04 K/m) 
geotermikus-gradienssel számolva a Szokolov (4) 
és H unt (5) által a mélység és hőm érséklet függ
vényében ábrázolt szénhidrogén-képződési dia
gram m élységskáláját a magyarországi viszo
nyokra átkalibrálva kell értelm ezni (4. ábra).

Ez az anomális geoterm ikus-gradiens bár 
egyrészt nagy fúrástechnikai nehézségek forrá
sa a mély szénhidrogéncélú fúrásokban, de 
m ásrészt — ma m ár geoterm ikus energiaként is 
hasznosított — term álvízkút-rendszer kialakulá
sát is eredményezte. Zsigmondi/ Vilmos term ál
víz-kútfúrási kezdeményezései nyom án [a 10 0  
éves budapesti városligeti fúrása (6), amely 970 
m mélységből 1300 m:l/d 74 °C forróvizet tér-

■Grad pp (b a r/m ) ——

melt, ma is term el 800 m3/d ugyancsak 74 °C-ú 
vizet] ma m ár közel 500 term álvízkútból per
cenként kb. 400 m:i az össztermelés, amelynek 
V.'i—át geoterm ikus energiaként hasznosítják.

2. M élyfúrások szerkezete

A biztonságos és gazdaságos béléscsőterv 
kialakításának alapelve a biztosan a pórusnyo
más és a kőzetrepesztési nyomás gradiensvona
lai közt maradó nyomásokkal végzett fúrási 
m űvelet. Ennek az alapelvnek megvalósítása 
szempontjából az alábbi fúrástechnikai elvek 
betartása kívánatos: 1 . a fedőrétegek gyors 
átfúrása a m egengedhető legkisebb sűrűségű 
öblítőfolyadékkal, 2 . a vezető és egyben bizton
sági béléscsőoszlop beépítése, am int az öblítés 
nyomásgradienséből, illetve a rétegfluidum -be- 
áram lás m iatt lezárni kényszerült fúrólyukban 
kialakulható nyomásgradiensből adódó nyomás 
megközelíti a ny ito tt lyukszakaszban a legki
sebb kőzetrepesztési nyomást, 3. a tároló-for
mációk fölötti ún. védő-béléscsőoszlop sarujá
nak az ún. átm eneti nagynyomású fedőmárgába 
való elhelyezése, lehetőleg közvetlenül a tároló
formáció fölé.

Ilyen elvek szerint egy a Nagyalföld déli
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részén — ahol szélsőségesen rendellenes m ély
beli nyomásra és hőm érsékletre lehet számítani 
—■ telepítendő kutatófúrás béléscsőterve össze
állításának lépései a következők. A kiinduló fel
tétel a tervezett 6000 m-es talpig elhelyezett 
7"-es term elési béléscsőoszlop, m ert ezen belül 
egyrészt egy további 4V2"-es beakasztott bélés
csőoszlop elhelyezhető, másrészt az esetleges 
nagy gázhozamra számítva a 7"-es béléscső
oszlopon belül még 4 V2"-es, vagy 5"-es term elő
csőoszlop alkalmazására is mód nyílik.

A két tervezési határvonal közül a pórus
nyomás gradiensvonala a környező fúrások 
tényleges adatai alapján viszont előírható a 
hozzá tartozó, vagyis ehhez simuló öblítési gra
diensvonal lefutása.

A másik határvonalnak a kőzetrepesz- 
tési nyomásgradiensnek m eghatározásakor a 
felső pliocén (pleisztocén, felső pannóniai) ré
tegsorra feltétlenül az ún. kilazult kőzetösszlet- 
ben érvényes — H űbbért— W illis szerinti — 
kőzetrepesztési gradiensvonalat kell m érvadó
nak tekinteni, sőt ezt szinte parancsolólag elő
írják a Nagyalföldön előfordult vadkitörések. 
A mélyebb formációkra pedig ez idő szerint a 
legmegbízhatóbbnak a 3. ábra szerint kidolgozott 
görbesereg felhasználásával megrajzolható kő
zetrepesztési gradiensvonal tekinthető. Ilyen 
elvek alapján m utatja  be az 5. ábra a szóban 
forgó 6000 m-es kutatófúrás béléscsőtervének 
vázlatát.

Miután felsőpannóniai formációkban csak 
hidrosztatikus nyomásra lehet számítani a 
133/*"-es vezető (biztonsági béléscsőoszlopot 
elegendő lenne 600—700 m-ig beépíteni. Egy 
kedvezőtlen esetre számítva azonban, vagyis fel
tételezve, hogy a kilazult rétegsorban valamely 
pl. 2300 m -ben elhelyezkedő, egyébként nor
mális nyomású tároló-formációból valamilyen 
vigyázatlan m űvelet (pl. gyors csőoszlop-kiépí- 
tés) következtében, vagy egy váratlanul enyhén 
túlnyomásos formációból gáz áram lanék a fúró
lyukba, s az egyensúly helyreállításához az öb
lítőfolyadék sűrűségét 1,15-ről 1,30 g/cm:i-re kell 
növelni, a lezárt fúrólyuk gyűrűs terében kiala
kult nyomás gradiensvonalát megszerkesztve, 
ennek m etszéspontja a Hűbbért—Wiííis-féle 
repesztési gradiensvonallal adja a biztonsági 
béléscsőoszlop ilyen elgondolással 10 0 0  m körül 
adódó saruállását.

Ennek védelmében és a túlnyomásos kőzet- 
összlet megbízható előrejelzésével, vagyis ha a 
szeizmikus m érések megfelelő értékelése meg
erősítené azt a feltételezést, hogy a 4150 m 
körül várható szuper nagy nyomású formáció 
felett csak normális nyomású tároló-formációk 
várhatók a vastag pliocén kőzetösszlet kis sűrű
ségű öblítőfolyadékkal való gyors átfúrására 
nyílna lehetőség. Ennek a megoldásnak biztosí
tékaként azonban feltétlenül szükséges a tú l
nyomásos kőzetek fúrással párhuzamos jelzé
sére (szelvényezésére) alkalmas műszerkabin 
alkalmazása, amely többek közt pl. a fúrási se
besség érzékeny szelvényezésére, a „d” tényező 
folyamatos jelzésére alkalmas.

Ily módon elérhető lenne, hogy a védő-bé- 
léscsőoszlop saruállása elég közel kerüljön a fel

tételezett szuper nagy nyomású tároló-form á
cióhoz és mérsékelhető legyen a kockázata a 
tároló- és fedőkőzet beáram lásának a tároló
formáció m egnyitását követő hozamvizsgálat 
során, m int az a Makó—1 fúrás esetében bekö
vetkezett.

A továbbfúrást a nagynyomású tároló-for
mációkból feltételezhető beáramlások megaka
dályozására a pórusnyomás ellensúlyozására 
alkalmas, tehát nagy sűrűségű öblítőfolyadékkal 
kell folytatni — am ennyiben lehet — a terve
zett talpmélységig. Ha viszont azt az esetleges 
túlnyomásos tároló-formációk védelme indokol
ja, a 7"-es béléscsőoszlop a tervezett mélység 
elérése előtt is elhelyezhető, s az alsó néhány 
száz m éteres lyukszakasz esetleges további tá
rolórétegei elé 4 liV '-es beakasztott béléscsőosz
lop is elhelyezhető.

A lefúrt ultram ély fúrólyuk kúttá  való 
kiképzésének kérdését, ami a nagy hőmérséklet 
okozta várhatóan igen nagymérvű termelőcső
hosszváltozás (9 m) m iatt a termelési béléscső
oszlophoz vagy a béléscsőakasztóhoz csatlakozó 
csúszóhüvelyes közdarabban tömítőelemmel 
végződő nagy átm érőjű termelőcsöves megoldás 
lehet (7,8), részletesen nem taglalva még né
hány szót az em lített tároló-, illetve fedőkőzet
beáramlás lehetőségéről.

A dél-nagyalföldi Makó— 1 fúrásban 
ugyanis a kaliforniai rekordmélységű fúrás 
(Tenneco 31X—10 — 6595 m) esetéhez (9) ha
sonlóan egy szuper nagy nyomású formációt 
nyito ttak  meg; ugyanis 4150 m -ben 890 bar 
nyomású formációba hatolt be a fúró, amelyből 
gáztermeléssel együtt a formáció m átrixanyaga 
és a fedőkőzet m árgaanyaga is a kútba termelt. 
Az eset úgy értelmezhető, hogy 890 bar pórus
nyomáshoz kb. 1050 bar fedőkőzetfeszültség 
tartozván a formáció m átrixfeszültsége mind
össze 160 bar. Ez gyakorlatilag annak felel meg, 
m intha 1500— 1600 m mélységben fekvő, nor
málisan töm örült kőzet 4150 m körülményei 
közé került volna. Az 1600 m-ben fekvő kőzet 
nyomószilárdságát kb. 500 kN /m nr-nek becsül
ve, ez azt jelenti, hogy 500 — 160 =  340 bar-ral 
csökkentve a formációnyomást, vagyis ekkora 
depressziót keltve a m egnyitott formáció előtt, 
annak m átrixanyaga összetörik és robbanássze
rűen beterm el a lyukba, illetve a kútba éspedig 
annál hevesebben, minél kisebb a formáció á t
eresztő-képessége. Ezért az ilyen m értékben tú l
nyomásos formáció megnyitásakor és depresz- 
szió létesítésekor fokozott óvatossággal kell el
járni, s megfelelő szelvényezési módszerekkel 
(mikro-log, mikro-laterolog. proximity-log) ki
jelölt legáteresztőképessebb formáció-szakaszo
kat kell m egnyitni:

Összefoglalólag: A Kárpát-medencében a 
sikeres és gazdaságos mélyfúrások kulcskérdése 
a minél pontosabb pórusnyomás és kőzetrepesz
tési nyomásgradiens, m ert csak ezen határ
vonalak alapján tervezett lyukszerkezet nyújt 
kellő biztonságot a vad-kitörésekkel szemben, s 
csak a pórusnyomás gradiensvonalához jól si
muló öbhtési nyomásgradiens teszi lehetővé az 
egyszerű kútszerkezetet, a gyors, zavarmentes
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fúrást. Ezért a megfelelő adatgyűjtéssel ponto
sítani kell az egy-egy fúrási terü letre  érvényes 
pórusnyomások és az ennek alapján számítható 
kőzetrepesztési nyomások alakulását a mélység 
függvényében.
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lajvizsgáló Vállalat irodavezetőjének,

GERZSON ISTVÁNNAK, a Mecseki Érc- 
bányászati Vállalat geofizikusának,

GEBHARDT JÁNOSNAK, a M agyar Alu
m ínium ipari Tröszt bányászati főosztályvezető
jének,

HERNÁDI LÁSZLÓNAK, az Országos 
Földtani Kutató és Fúró Vállalat geológus 
tecnhnikusának,

HOCK DOMONKOSNAK, a Tégla- és Cse
répipari Egyesülés csoportvezetőjének,

HORVÁTH JÓZSEFNEK, a Bauxitkutató 
Vállalat fúrómesterének,

KARAS GYULÁNAK, a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos 
m unkatársán ak ,

KASZNER ERNESZTINNEK, az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt Geofizikai Kutatási 
Üzem geofizikai osztályvezetőjének,

KISS BERTALANNAK, az Országos Kő
olaj- és Gázipari Tröszt Nagyalföldi Kutató és 
Feltáró Üzem osztályvezető-helyettesének,

KRAXNER JÓZSEFNEK, a Bakonyi Bau
xitbánya talpfúrósának,

LISZT FERENCNEK, a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos 
m unkatársának,

MONORI LÁSZLÓNAK, az Országos Kő
olaj- és Gázipari Tröszt Nagyalföldi Kőolaj- és 
Földgáztermelő Vállalat technikusának,

MARIK JÁNOSNAK, a Vízkutató és Fúró 
Vállalat osztályvezetőjének,

MUNTYÁN ISTVÁNNAK, a Dorogi Szén
bányák geológusának,

NAGY MIKLÓSNAK, a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos 
m unkatársának,

NAGY ZOLTÁNNAK, az Országos Kőolaj- 
és Gázipari Tröszt Geofizikai Kutatási Üzem 
geofizikusának,

NYERGES LAJOSNAK, a Bauxitkutató 
Vállalat geofizikusának,

NYITRAI TIBORNAK, a M agyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos 
főm unkatársának,

PALKÓ MIKLÓSNÉNAK, az Országos 
Földtani Kutató és Fúró Vállalat osztályveze
tőjének,

PÁLFY JÓZSEFNEK, a M agyar Állami 
Földtani Intézet tudományos osztályvezetőjé
nek,

PÉTERFY GYULÁNAK, az Országos Kő
olaj- és Gázipari Tröszt Dunántúli Kutató és 
Feltáró Üzem geofizikusának,

PÓLAI GYÖRGYNEK, a Mecseki Szénbá
nyák geológusának,

RAVASZ CSABÁNÉNAK, a Magyar Ál
lami Földtani Intézet geológusának,

REZESSY GÉZÁNAK, a M agyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos 
m unkatársának,

RISCHÁK GÉZÁNAK, a Magyar Állami 
Földtani Intézet osztályvezetőjének,

RICHTER RICHÁRDNAK, a Nehézipari 
Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi ta 
nárának,

SIMON ANDRÁSNAK, a M agyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos 
m unkatársának,

SÓKY IMRÉNEK, a Tatabányai Szénbá
nyák geológusának,

STEINER TIBORNAK, a Magyar Állami 
Földtani Intézet geológustechnikusának,

SZABÓ IMRÉNÉNEK, a Magyar Állami 
Földtani Intézet geológusának,

SZAKÁLY ÁRONNAK, a Bauxitkutató 
Vállalat osztályvezetőjének,
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SZÉKELY ENDRÉNEK, a Mecseki Ércbá
nyászati Vállalat osztályvezető geofizikusának,

SZOLNOKI JÁNOSNAK, a M agyar Tudo
mányos Akadémia Geokémiai K utató Laborató
rium  tudományos főm unkatársának,

SZOMOR LAJOSNAK, a Központi Földtani 
Hivatal osztályvezetőjének,

TORMASSY ISTVÁNNAK, az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt csoportvezető geoló
gusának,

TÖRÖK ENDRÉNEK, a Budapesti Műszaki 
Egyetem adjunktusának,

TÓTH JÓZSEFNEK, a Nehézipari Minisz
térium  főm unkatársának,

TÓTH MIKLÓSNAK, az Országos Érc- és 
Ásványbányák geológustechnikusának,

ÚJHELYI GYÖRGYNÉNEK, a M agyar 
Geofizikusok Egyesülete titkárának,

VÁRHEGYI PÁLNAK, az Országos Föld
tani Kutató és Fúró Vállalat geológusának,

ZSILÁK GYÖRGYNEK, az Országos Víz
ügyi Hivatal Vízkészletgazdálkodási Központ 
osztályvezetőjének a

FÖLDTANI KUTATÁS KIVÁLÓ DOLGOZÓJA 
k itüntetést adományozta

A Központi Földtani Hivatal elnöke, az Orszá
gos Találm ányi H ivatal elnöke és a Szakszerve
zetek Országos Tanácsa

HONFI FERENCNEK, a M agyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet igazgató- 
helyettesének,

PETÖCZ VIKTORNAK, a M agyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos 
osztályvezetőjének,

MÁRFÖLDI GÁBORNAK, a Magyar Álla
mi Eötvös Loránd Geofizikai Intézet laborveze
tőjének a

KIVÁLÓ FELTALÁLÓ 
arany fokozata

k itüntetést adományozta.
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