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Hidrodinamikai mérések felhasználása
a tárolóra vonatkozó 
információszerzésben

1. BEVEZETÉS

A hidrodinamikai vizsgálatok értékelésével 
kapcsolatosan magyar nyelven igen kevés össze
foglaló munka jelent meg.

Az első ilyen összefoglalás a Bányászati La
pok 1960. évi 10., 11., 12. számában jelent meg
[1] , mely a termelő kutak nyomásemelkedési 
görbéinek értékelésével foglalkozott.

A második összefoglalás 1970-ben egy téma
jelentés volt, melynek témája ,,a szénhidrogén
telepek működését determináló paraméterek 
meghatározása termelési eredmények alapján”
[2] . Ez a munka 594 db szakcikk, könyv és té
majelentés részletes áttanulmányozása után ké
szült, ebben összefoglaltuk azokat a módszere
ket, melyekkel a hidrodinamikai vizsgálatokat 
célszerű értékelni.

Ezt követően 1971-ben készített témajelentés- 
ben [3] kiválasztottuk a „legjobb” módszereket 
és ahol erre szükség volt, azokra számítógépi 
programokat készítettünk.

Helyszűke miatt most nincs arra mód, hogy 
az összes lényeges vizsgálatokról és azok érté
keléséről megemlékezzünk, hanem csupán arra 
a két területre térünk ki. ahol az egzakt tároló
paraméterek meghatározása problémát jelent.

Ezek:
— a nagymélységű, következésképpen ma

gas hőmérsékletű fúrások tárolóparaméte-
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reinek meghatározása, gazdasági értékük 
megállapítása;

— a nem homokkő típusú, repedezett tárolók 
működő tárolóterének meghatározása.

Az utóbbi időben a hazai gyakorlatban beve
zetett áramlástani módszereket a fenti tárolók 
minősítését, a karotázs módon és magvizsgála- 
tok alapján nyert adatok kiegészítéseként egy
értelművé teszik.

A nagymélységű fúrások rétegvizsgálatainál 
a talpi zárást eredményező feltöltéses nyomás- 
emelkedés mérési módszer egyértelműen meg
határozza a kúttal kapcsolatba került tárolórész 
áteresztőképességét,, tehát gazdasági értékét.

A hazai kifejlesztésű 1.10 5 at érzékenységű 
műszerrel végzett pulzációs vizsgálatok a kutak 
egymással való összeköttetését és tárolóterét 
definiálják.

Tanulmányunkban ezen vizsgálati módszerek 
tapasztalatait foglaljuk össze.

2. A nyomásemelkedési mérést zavaró után- 
áramlás kiküszöbölésének módjai

Adott kútban vizsgált tárolórész értéke meg
határozásának egyetlen gazdaságos lehetősége a 
ny omásemelkedés-mérés.

A kis beáramlást adó kutak vizsgálatánál a 
nem talpi zárásból adódó utánáramlás a nyomás-
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За bra Kútfejen való zárossal b.obro Utánáram lási görbe 
felveit nyomásemelkedési 

görbe

emelkedést annyira zavarja, hogy bármilyen 
hosszú ideig zárjuk is a kutat, a tárolóra jellem
ző egyenes szakaszt nem lehet megszerkeszteni. 
Tehát a kútfejen való zárással éppen azoknál a 
gazdaságosság határán termelő kutaknál nem 
lehet adatokat szolgáltatni, ahol a rétegek mi
nősítése, további kútmunkálatok, rétegkezelések 
eldöntése alapvetően fontos.

Az utánáramlási hatás kiküszöbölését három 
módon kísérelték meg:

— a folyamatot leíró alapegyenletek után- 
áramlás számításbavételével való megol
dása,

— talpi zárás,
— feltöltéses nyomásemelkedés-mérési eljá

rás.

A folyamatot leíró alapegyenletek utánáram- 
lással való megoldásával, szinte minden kőolaj
termelő országban egy sor kutató foglalkozott. 
A végleges megoldás hiányát jelzi, hogy folya
matosan új megoldások jelennek meg. Hazai 
tapasztalat, hogy az olyan mérvű utánáramlást 
a megoldások nem tudnak figyelembe venni, 
mely megakadályozza azt, hogy a nyomásemel- 
kedési görbe tárolóra jellemző egyenes szakaszt 
elérje (3. ábra).

A talpi zárás egyes esetekben dróthuzalos 
technikával, ismert szerelvényekkel létrehozha
tó. A művelet előfeltétele, hogy gyűrűstér pac- 
kerral kizárt legyen és a termelőcsövet záró 
berendezés részére ültető közdarabot építsenek 
be. Hazai vonatkozásban dróthuzalos talpi zárás 
megvalósítását termelő mezők kútvizsgálatainál 
tervezik.

A feltöltéses nyomásemelkedés-mérés az 
utánáramlás kiküszöbölésének egyik lehetősége.

A mérési eljárás az olajkutak nyomásemelke
dési görbéinek oly módon való meghatározására 
vonatkozik, amikor a kút termelésének a kút
fejen való megszakításával egyidőben a kútba 
olajat sajtolnak, és feltöltött állapotban mérjük a 
nyomásemelkedést. Az elméleti bizonyítás mel
lett az üzemi gyakorlat is igazolja, hogy a hid

rosztatikust megközelítő telepnyomás és 0,87 
kp/dm3 alatti faj súllyal rendelkező feltöltő olaj 
esetén a talpi zárásnak megfelelő a nyomás
emelkedési görbe.

A vizsgálati módszer lehetővé teszi a réteg
paraméterek nyomásemelkedési görbékből tör
ténő meghatározását a nagy depresszióval fel- 
szállóan, vagy dugattyúzással, kompresszorozás
sal termelő kutaknál is [4].

Példaként az Ás— 11. jelű kúton kútfejen 
való zárással és feltöltéses módon meghatáro
zott adatokat ismertetjük. Az 1. ábrán látható 
nyomásemelkedési görbét feltöltéses módon ha
tározták meg. A mért pontok már At =  9 óra 
után az értékelés alapjául szolgáló egyenes sza
kaszon helyezkednek el. A rétegparaméterek: 
k0 =  80,2 mD; k 0 =  18,7 mD; s =  28,3 • A q„ =  
=  6,6 m3/nap hozamhoz Ap =  60,2 at depresszió 
tartozott, ebből a tárolóban Apw  =  13,4 at nyo
másveszteség jött létre, a kútkörzet szennye
zettsége miatti nyomásveszteség Лр =  46,8 at. 
Megállapítható, hogy a további beáramlásnövelő 
kútmunkálatok indokoltak.

A 3. ábrán látható a kútfejen való zárással 
mért nyomásemelkedési görbe. A 4. ábra szem
lélteti, hogy az utánáramlás mindvégig fenn
állt. At =  69 óra zárási idő ellenére e nyomás
emelkedési görbe alapján a tárolóra információt 
nem szerezhetünk.

Hazai olaj- és gáztelepeknél a feltöltéses vizs
gálat egyre szélesebb körű üzemi alkalmazása 
valósul meg, ahogy a kedvezőtlenebb tároló- 
tulajdonságú telepek üzembeállítása fokozódik.

A nagymélységű és hőmérsékletű, túlnyomá
sos gáztelepeket megnyitó kutak minősítésére is 
sikerrel alkalmaztuk a feltöltéses nyomásemel- 
kedés-mérést.

A Budafa—IX. sz. kút 5102— 5265,5 m között 
nyitott szakaszát kellett minősíteni. A feltöltés
sel gyakorlatilag talpi zárást hoztunk létre. 
Megállapítottuk, hogy a nagy gonddal, fokozatos 
depresszióval történő termelésbeállítás eredmé
nyeként kapott, 3700 nm3/nap gázbeáramlást 
adó tárolórész áteresztőképessége 0,01 mD alatti, 
míg a telepnyomás 670 att-nál nagyobb.
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3. Pulzációs vizsgálatok

A tárolóminősítés hazai gyakorlatában prob
lémát jelent a nem homokkő típusú tárolók át
lagos területi áteresztőképességének és porozi- 
tásának meghatározása. A probléma megoldását 
alapvetően elősegíti a kutak közötti interferen
cia-hatások mérése.

Az interferencia-mérések értékelése két egy
mástól független tárolóparamétert szolgáltat. A 
tárolófluidum viszkozitása, a rétegvastagság és 
az összenyomhatóság ismeretében számítani le
het az ellenőrzés alá vont tárolórész átlagos 
áteresztőképességét és átlagos porozitásút.

Az interferencia-vizsgálatok — melynek kü
lönleges esetei a pulzációs vizsgálatok — érté
kelésének összefüggéseit úgy a külföldi, mint a 
hazai szakirodalom ismertette [5, 6, 7, 8]. A ku
tak közötti interferencia-hatások rendszeres mé
résének akadálya az volt. hogy nem rendelkez
tünk megfelelő érzékenységű nyomásmérővel. 
Tapasztalataink szerint az interferencia-hatások 
kimutatására <  10 5 at érzékenységű nyomás
mérő szükséges.

Az elmúlt időszakban az OGIL kidolgozott 
egy stabil referencianyomást biztosító eljárást. 
Ez lehetővé teszi, hogy tetszőleges elven mű
ködő differenciális nyomásmérővel mérjük a 
szerkezeti viszkozitással nem rendelkező folya
dékkal feltöltött kút kútfejnyomásában létre
jövő változást, mely a talpnyomásváltozással 
egyenlő.

Kísérleti vizsgálatainkat a Nagylengyel I— 
IV. blokkra mélyült kutakon, Pusztaapáti és 
Kelebia mező egy-egy kútpárján végeztük el. 20 
kútpár vizsgálatára került sor. 7 kútpárra két, 
vagy több esetben vizsgáltunk eltérő időpontban 
és mérési körülmények között. A vizsgálatok 
reprodukálhatósága, értékelhetősége megállapí
tást nyert.

A vizsgálatok tervezéséhez a Brigham által 
javasolt módszert alkalmaztuk. A mérési adatok 
értékelése első lépcsőben a Brigham által java
solt érintő szerkesztéses módszerrel történik, 
ciklusonként, majd pontos számítógépes kiérté
kelést végzünk, ugyanis a teljes mérési tarto
mányban mért adatokra illesztett közelítő függ
vény alapján meghatározható, bizonyos tároló
zajok figyelembevételére alkalmas , számítógé
pes értékelési módszert dolgoztunk ki [7].

A mérési adatok területi átlagos áteresztő- 
képesség és porozitás számításához felhasznál
hatók.

A Nagylengyel I—IV. blokkon kijelölt meg- 
figyelőkutakon a termelés hosszú ideje szüne
telt, így a kutakban a geotermikus gradiensnek 
megfelelő hőmérsékleteloszlás adott volt. A kút
fejen a nyomás a légkörit nem haladta meg. A 
kútfejnyomást könnyű olajjal való feltöltéssel 
hoztuk létre.

A megfigyelőkúton a „nyugalmi” rendszer 
alapváltozásának megállapítására 24 órán ke- 
keresztül nyomásváltozást kell mérni. Az 5. áb
rán a N1— 118. sz. kúton a környező kutak ho
zamának megváltoztatása nélkül mért nyomás
változás látható. Általános tapasztalat, hogy a 
nyomás, az „alapzaj” állandóan változik. A vál

tozások jellege alapján megállapítható, hogy el
sősorban csak a pulzációs vizsgálattól várhatunk 
értelmezhető paramétereket. A pulzációs ter
meltetés, ill. besajtolás által létrehozott nyomás
változások elkülöníthetők az ,,alapzaj” -tól.

A Nagylengyel I—IV. blokkon a pulzációs 
hatást keltő kutak kútárama 0— 6,6%  közötti, 
átlagosan 1,5% olajat tartalmazott. A pulzációs 
vizsgálatok megtervezéséhez szükséges, a kutak
ra vonatkozó tájékoztató rétegparamétereket a 
megfigyelőkutak besajtolási adatai alapján szá
mítottuk. A szükséges ciklusidőket és várható 
nyomásváltozásokat becsültük.

A pulzációs hatások keltése szerint négy vizs
gálattípust különböztettünk meg. A kiinduló 
„nyugalmi” állapot lehet a pulzáló kút termelő, 
vagy zárt állapotú, a zavarkeltés módja mély- 
szivattyúval való termeltetés, vagy agregátor- 
ral való besajtolás. így a T—Z típusnál a nyu
galmi állapotot termelési állapot jelentette és a 
pulzálást a zárt és termelő állapotok váltakozá
sával hoztuk létre. A Z—T típusnál zárt álla
potból indult a vizsgálat. A Z—В típusnál a 
zárt állapotot besajtolás követte, a T—В típus
nál a termelő állapotot a besaj tói ássál létreho
zott változás zavarta meg. Agregátorral való be- 
sajtolást termelőberendezések hiánya, vagy ter
meltetés hatására létrejött nem megfelelő nagy
ságú nyomásváltozás esetén választottuk.

A mérési eredményeket a 6., 7., 3., és 9. áb
rák szemléltetik.

A 6. és 7. ábrán a N1—93. és N1—94. sz, 
kutak pulzáltatásának hatására a N1—380. és 
N1— 67. sz. kúton létrejött nyomásváltozások 
láthatók. Az ábrákon feltüntettük az átlagos 
A  p és tL -értékeket is. A diagramok egyértel
műen jól értékelhetők. A 8. ábrán a N1—59. sz. 
kút pulzáltatásos termeltetésének hatására a 
N1— 118. sz. megfigyelőkúton kialakult nyo
másváltozás látható, a pontok a mért kis nyo
másváltozás miatt lényegesen jobban szórnak, 
mint az előző ábrákon.
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Nyomdsváliozások

A 9. ábrán látható a N1—121. sz. kút pulzál- 
tatásának hatására a N1— 67. sz. megfigyelőkú- 
ton mért nyomásváltozás. A vizsgálat mint lát
ható, nem adta a pulzálásos mérések jellegzetes 
eredményét.
A vizsgálat értelmezésének eredménye két pa
ramétercsoport.

T =  к • h/p [mD ■ m/cP], S =  0  • c , h [m/at] 
transzmisszibilitás tárolóképesség

A T és S öt alapvető tárolóparaméter függvé
nye, két paraméter egymástól függetlenül szá
mítható.

A tárolómérnököket elsősorban a területi át
lagos porozitás, és áteresztőképesség érdekli.

Például a N1— 380. sz. kút körzetében 13 mé
rés átlagaként nyertük, hogy

0  =  1,15% és к =  207 mD.

Az interferencia-vizsgálatok gáztelepre való 
kiterjesztését tervezzük. Az interferencia-vizs
gálatoktól az utóbbi időben feltárt, nem homok

kő típusú tárolókőzetű, gáztárolók porozitásá- 
nak meghatározhatóságát várjuk.
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UNCTAD-JELENTÉS A BAUXIT, TIMFÖLD ÉS AZ ALUMINIUM 
VILÁGPIACI HELYZETÉRŐL

1976-ban a világon összesen 82 M t bauxitot 
termeltek. Ebből a legnagyobb mennyiséget a 
fejlődő országok termelték (48%), míg a fejlett 
tőkés országok 38%-kal, az európai országok 
13%-kal vettek részt a világ termelésében. A 
legtöbb bauxitot Ausztrália (29%), Jamaica 
(14%) és Guinea (14%) termelte. A termelés az 
1955— 1976 közötti időszakban átlagosan évi 
7,3%-kal nőtt. Az átlagnál valamivel lassabban 
emelkedett a fejlődő országok termelése, míg a 
fejlett tőkés országokban a termelés évi 9,8%- 
kal nőtt, és a szocialista országokban a fejlődés 
évi 5,6% volt.

A világ timföldtermelése 1976-ban 27,5 M t 
volt. E mennyiség 64%-át a fejlett tőkés- 
országok,, 18%-át a fejlődő országok és 
17%-át az európai szocialista országok 
állították elő. E számok mutatják, hogy 
a fejlődő országok bauxittermelésük na
gyobb részét érc formájában exportálják. A leg
nagyobb timföldtermelő ország Ausztrália 
(23%), az USA (21%) és a Szovjetunió (12%). 
A timföldgyártás évi növekedési átlaga 7,2%, a 
fejlett tőkésországokban a timföldgyártás az: át
lagos ütemnél lassabban, a fejlődő országokban 
gyorsabban nő; a szocialista országokban a fej
lődés üteme nagyjából megfelel a világátlagnak.

Az alumíniumtermelés nagysága a világon 
1976-ban 13,1 M t volt. Ebből 68,9%-ot a fejlett 
tőkésországok, 20,4%-ot a szocialista országok, 
9,3%-ot a fejlődő országok állítottak elő.

A termelés és a felhasználás adatainak össze
hasonlítása azt mutatja, hogy az alumínium- 
gyártás megoszlása az egyes gazdasági körzetek 
és országok között nagyjából megfelel a felhasz
nálásnak.

Az alumíniumgyártás éves átlagos növekedési 
üteme a vizsgált két évtizedben 7,1% volt; a 
fejlett tőkés országok ennél valamivel lassabban, 
a szocialista országok kissé gyorsabban fejlőd
tek; kiugró volt a fejlődés üteme a fejlődő 
országokban (19,7%i).

Árak

A  bauxitra vonatkozóan nincs egységes világ
piaci ár. A bauxit legnagyobb részét nem 
baukitként értékesítik a világpiacon, hanem 
alumínium-ingót vagy félgyártmányok, esetleg 
késztermékek formájában. Ha bauxitot adnak 
el, ezt legtöbbször hosszútávú egyezmények 
rögzítik, amelyek ármegállapításait nem hozzák 
nyilvánosságra. Ezért a közölt árak így csak 
becsült értékeknek tekinthetők.

A bauxit ára 1955-ben 6,50, 1976-ban pedig 
19,10 dollár volt tonnánként. Az általános emel
kedési irányzaton belül volt tíz év (1963— 1973), 
amikor a bauxit ára 10,0 dollár körül állandó

sult. E névleges árakat az általános áremelkedés 
indexével kiigazítva megállapítható, hogy az 
áremelkedés nem jelentős. Az 1976. évi reálér
tékben valamivel az 1966. évi ár alatt volt.

A timföldet is nagyobb részt vertikálisan 
integrált vállalatok állítják el, ezért nem lép 
ki világpiacra. Itt sincs egységes világpiaci ár. 
A becsült timföldárakban az alábbi irányzat 
állapítható meg:

1955 és 1963 között a timföld ára 160 dollár
ról 138 dollárra csökkent. A következő kilenc 
évben 130 és 150 dollár/t között ingadozott, 
majd 1976-ra 255 dollár/'t-ra emelkedett. A 60 
százalékos névleges áremelkedés ellenére a reál
ár a két évtized során 28%-kal csökkent.

Bár a legnagyobb vállalatok a termelt alumí
nium-ingót nagy részét feldolgozzák fóliává, le
mezzé, hengerelt áruvá, illetőleg félkész- vagy 
kész gyártmányokká, mégis jelentős mennyisé
geket értékesítenek ingot formájában önálló fel
dolgozó vállalatoknak. így kialakultak az alumí- 
nium-ingotra a világpiaci árak. 1955 és 1976 
között az alumínium ára 20,9 kanadai fontról 
4Q,4 kanadai fontra emelkedett, ez azonban a 
reálár 14%-os csökkenését jelenti.

Távolabbi kilátások

Az alumínium iránti kereslet az évszázad hát
ralévő éveiben becslés szerint évi 5,2%-kal fog 
nőni. Mivel az alumínium továbbra is elsősor
ban az építőiparban, gépiparban, villamos be
rendezésekben, közlekedésben és tartós fogyasz
tási cikkekben kerül felhasználásra, várható, 
hogy a kereslet a gazdasági élet hullámzásának 
megfelelően fog változni.

A készletek hosszú időre elegendők. Nem vár
ható tehát, hogy bauxitból, timföldből vagy 
alumíniumból hosszabb időn át hiány jelentkez
ne. Az igények helytelen becslése azonban idő
szakos hiányokat okozhat.

A következő években Brazília lesz a legna
gyobb bauxittermelő, de Ausztrália és Guinea 
kiemelkedő szerepe is fennmarad.

Egyre több országban létesítenek a bányák 
mellett timföldgyárakat, és törekednek a teljes 
feldolgozásra. Ebben a folyamatban fontos té
nyező a kloridos elektrolízis bevezetése lehet, 
amelyhez 30%-kal kevesebb energia kell, mint 
a jelenleg elterjedt fluoridos eljáráshoz.

Az árak alakulása nagymértékben függ a 
termelő országok adópolitikájától. Szükségessé 
válik a termelők és a felhasználók közötti koor
dináció, amely valós szintre hozza az adókat és 
az árakat. Az olcsón termelhető érceken várha
tóan továbbra is igen jelentős haszon marad.

(Világgazdaság)
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