
Az invertemulzíós iszapok többszöri
tapasztalatai

felhasználhatóságának

M O LNÁ R JEN Ő

A magyarországi m élyfúrásoknál az agyagok 
(márgák) különböző okokra visszavezethető in
stabilitási problémái m iatt, illetve a nagy réteg
hőmérséklet következtében m ár több év óta al
kalmaznak invert emulziós iszapokat. Bár az 
invert emulziós iszapok számtalan előnnyel ren
delkeznek, a legnagyobb hátrányuk az előállí
tásuk viszonylagosan nagy költsége. Ezt a hát
rányt csak részben kompenzálja az a körülmény, 
hogy a kész iszapot — átlagos körülm ények kö
zött — csak ritkán szükséges nagyobb m érték
ben javítani.

Ennek az iszaptípusnak az első dunántúli al
kalmazása óta a kezelést és a kondicionálást 
minden esetben úgy végeztük, hogy a fúrás be
fejezése után az iszapnak minél nagyobb részét 
ismét fel lehessen használni egy újabb fúrási

ponton. Ezzel párhuzamosan arra törekedtünk, 
hogy az iszapot olyan módon tároljuk, hogy ha 
felhasználása ismét szükségessé válik, csak mi
nimális kondicionálásra, ill. feljavításra legyen 
szükség.

Az invert emulziós iszap első dunántúli alkal
mazásánál az iszapból összesen 150 m3-t készí
tettünk, amelynek a sűrűsége 1,08 t/m :! volt. 
Ezt a sűrűséget azután a fúrás folyamán foko
zatosan 1,30 t/m 3-ig kellett emelni.

Ezzel az iszappal összesen 750 m -t fúrtak. Az 
átharántolt rétegek főként márgákból, illetve a 
fúrás végső szakaszán közbetelepült márgaesí- 
kokkal tagolt mészkőből álltak. A többi, iszapra 
vonatkozó adatot az 1. és 2. táblázat ta rta l
mazza.

Az invertem ulzíós iszapok készítésének és felhasználásának adatai
1. táblázat

F
el

ha
sz

n,
sz

ám
a A  fú rá s  

jelzése
M é l y s é g

(m)
kezdő befejező

S ű r ű s é g
(t/m 3)

in d u lá sn á l befejezésnél in du lásná l

o / v
befejezésnél

í. Szil—33 3240 3991 1,08 1,30 70/30 70/30
2. P u —1 3438,5 4027 0,97 1,02 65/35 65/35

3. B m - 1 4420 5075,5 1,12 1,09 60/40 60/40
4. O rN y—2 3623 3806 1,95 1,94 70/30 72/28
5. B—IX. 3395,5 5265,5 1,52 1,88 70/30 70/30

M egjegyzés: Szil—33 — ú j készítés
P u—1
Bm—1 — 35%Szil—-33 +  35% Pu-—1 +  30% gázolaj
O rN y—2 — 50% Bm-—1 +  50% gázolaj
B—IX — 40% Bm-- 1  +  40% B - 1 +  20% O rN y—2

Az iszap mechanikus tisztítására a fúróberen
dezésnél csak egy normál rázószita' állt rendel
kezésre, amelyik — a mérési adatok szerint — 
az előbbiekben em lített átharántolt rétegek 
m iatt megfelelő szilárdanyag eltávolítást biztosí
tott. A fúrás befejezése u tán  az iszapot a tároló
helyre szállították, mivel a következő fúrási 
pontos egészen kis sűrűségű iszap alkalmazására 
volt szükség. Em iatt az új fúrásnál célszerűbb 
és gazdaságosabb volt ismét új iszapot készíteni. 
Az újonnan készített iszap mennyisége azonos 
volt az előző fúrásponton készített iszap m eny- 
nyiségével. Ennél a fúrásnál ezzel a kis sűrű
ségű iszappal összesen 600 m -t fúrtak. Az át
harántolt rétegek főként mészkőből álltak, ame
lyet közbetelepült, vízre érzékeny meszes m ár- 
gacsíkok tagoltak. Az iszap mechanikus tisztí
tását ezen a fúrási ponton is egy normál rázó
szitával biztosítottuk az előző mezőbeli tapasz
talatok kielégítő eredm ényeinek megfelelően. A 
sűrűség kism értékű növekedése nem szilárd

anyag-felhalmozódás m iatt következett be, ha
nem a fúrás során szükségessé vált baritadago- 
lás hatására. M iután a fúrást befejezték, az 
iszapot szintén a tárolóhelyre szállították, ahol 
kb. 1 évig tárolódott.

A következő fúrási pont lemélyítésére, ahol 
olajos iszap alkalmazása volt szükséges, több 
m int 1 év múlva került sor. Az előzetes számí
tások szerint az iszap sűrűségének ebben az 
esetben 1,12 t/m 3-nek kellett lennie. A szükség
letnek megfellően az iszapot a már egyszer 
használt és a tárolókban félretett iszapokból ké
szítettük el. Feljavításuk olymódon történt, 
hogy a régi iszapokhoz annyi gázolajat adtunk, 
am ennyire az új fúrási ponton megkívánt sűrű
ség beállításához volt szükség. Ezzel párhuza
mosan hozzáadtuk a bevitt gázolajra számított 
előírt javítóm ennyiségeket is. Az „ú j” iszap az 
alábbi keverési aránnyál készült: 35% a 2 év
vel előbb lem ényített fúrás iszapjából, 35% az 1 
évvel előbb lem élyített fúrás iszapjából, -j- 30%

25



frissen készített iszap. Az ilymódon elkészített 
és felfrissített iszappal, — amelynek 70%-át 
már 1-1 ízben használtuk — összesen 655 m -t 
fúrtak. Az átharántolt rétegek és az iszaptisz
tító berendezések ugyanazok voltak, m int az 
előzőekben m ár em lített két fúrásnál.

(A fent em lített egyszerű iszaptisztítás mel
lett fú rt összes méterszám tehát erre az iszapra 
vonatkoztatva kb. 2000 m).

Az em lített három fúrásnál az invert emul
ziós iszap alkalmazását ún. vízérzékeny márgák 
jelenléte te tte  szükségessé. Az átharántolt mész
kőbe ugyanis több helyen márgacsíkok települ
tek közbe. A magfúrásokból származó anyagok 
vizsgálata alapján m egállapítható volt, hogy 
ezeknek a m árgáknak a vízaktivitása (a„, ) 
0,65—0,68 között változik. Az iszap megfelelő 
értékre beállított szalinitásával azonban lehe
tővé vált a vízérzékeny m árgák megbomlásának 
a megelőzése és a fúrások zavar nélküli lemé
lyítése. A réteghőmérséklet a legmélyebb fúrás
ban sem lépte tú l a 190 °C-t. Mivel mind a há
rom fúrásnál viszonylag rövid szakaszt fúrtak 
az invert emulziós iszappal, ezért csak kis szá
mú, átlagosan 2—3-szori, iszapjavításra volt 
szükség.

A negyedik invert emulziós iszappal lemélyí
te tt fúrásra a harm adik fúrás befejezése után 
kb. egy fél évvel került sor. Itt az te tte  szüksé
gessé az invert emulziós iszap alkalmazását, 
hogy a fúrásban várt túlnyomásos olajtermelő 
réteg átharántolását a lehetőség szerinti legki
sebb károsodással lehessen megoldani. Az itt 
szükséges nagy sűrűségű iszapot olymódon ké
szítettük, hogy 50%-ban az előző három fúrás
nál már alkalmazott iszapot használtuk fel, 50% 
pedig friss készítés volt. Ezen negyedik esetben 
mindössze 200 m -t fúrtak  ezzel az iszappal. En
nek ellenére viszonylag hosszú ideig volt a fúró
lyukban, mivel a fúrás során több műszaki bal
eset fordult elő, amelyeknek a felszámolása 
hosszabb mentési m űveleteket kívánt, s csak 
ezek után kerülhetett sor a lyuk befejezésére. 
Ezt a négy fúrást követte azután az a nagy- 
mélységű fúrás, ahol a m ár többször felhasznált 
invert emulziós iszapokat a leghosszabb ideig 
használtuk.

Ilyen előzmények után ezen fúrás 6”-os sza
kaszának az alsó részén — első esetben az in
vert emulziós iszapok alkalmazása történetében 
— bizonyos kondicionálási nehézségek léptek 
fel, amelyeknek ism ertetésére a későbbiek so
rán még részletesebben visszatérünk.

A nagymélységű fúrásnál az invert emulziós 
iszap elkészítésére a 9 5 3”-os béléscső elhelye
zése után 3395 m -ben került sor. Az iszap ké
szítéséhez — a szokásos módon — nagyrészben 
a központi tárolóból átszállított, a korábbi fúrá
soknál m egm aradt iszapokat használtuk föl oly
módon, hogy csak annyi adalékanyagot adagol
tunk az ilymódon kapott keverékhez, amennyi
vel az optimális tulajdonságokat be lehetett ál
lítani. A keverési arány — mivel az indulásnál 
1,52 t/m 3-es sűrűségű iszapra volt szükség — a 
következő volt: 20% iszap a kb. 1 évvel előbb 
lem élyített fúrásból, 20%. a központi tárolóból, 
10% nagyfaj súlyú iszap a félévvel előbb lemé-
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ly ített fúrásból, 36 tf%  gázolaj a szükséges ada
lékokkal +  14 tf%  barit. A központi tárolóból 
származó iszap kb. azonos arányban tartalm azta 
a 3, illetve 2 évvel előbb lem élyített fúrások 
iszapját. Az új iszap ilymódon 20% olyan iszap
ból állt, am elyet már kétszer használtunk, 10% 
olyanból, amelyet háromszor használtunk, to
vábbá 20% -át ugyancsak egyszer használtuk, de 
ezt két évig tároltuk a központi tárolóban. Vé
gül is a fennm aradó 50% volt csak friss iszap
nak tekinthető. Az elkészített iszap tulajdonsá
gait a 2. sz. táblázat tartalmazza. Ez az iszap — 
a szokásos kisebb kondicionáló javítóanyag
adagolások m ellett — hosszú időn át zavartalan 
fúrást biztosított. Reológiai és egyéb fontosabb 
jellemző tulajdonságai egészen szűk határok 
között változtak.

A fúróberendezésnél egy kettős rázószita volt 
felszerelve 595 ,«m és 297 !Ám  lyukm éretű szita
szövetekkel. A tapasztalataink szerint ez a be
rendezés kielégítő furadékeltávolítást biztosított. 
Ennek a szakasznak a fúrása alatt, m ivel gázo- 
sodás volt tapasztalható, az iszap sűrűségét fo
lyam atosan fel kellett emelni 2,08 t/m 3-re. En
nek a nagy sűrűségnek az ellenére az iszap kon
dicionálásnál semmi zavaró körülm ény nem 
mutatkozott. A reológiai jellemzőket közel az 
optimális érték alsó határához lehetett tartani.

Az egyetlen jelentősebb változás az iszap tu 
lajdonságokban a 8 l /2 ”-os szakasz fúrása során 
az volt, hogy 4425 m körül az olajleadás fokoza
tosan emelkedni kezdett és a szokásos javítási 
műveletek segítségével nem lehetett 10 ml alá 
csökkenteni. (Ez az érték a standard nagynyo
mású, nagyhőm érsékletű m érésre vonatkozik.) 
Mivel az átharántolt szakaszban csak kevés 
olyan kőzet volt, am elyeknek jó volt a perm ea- 
bilitása, ez a körülm ény nem jelen tett zavaró 
problémát. 4750 m -ben beépítették a 7”-os bé
léscsövet, m ajd ezután a fúrás 6”-os szelvény
ben folytatódott tovább. Az első 150 m-es in ter
vallum fúrása alatt ebben a szakaszban sem lé
pett fel semmiféle különösebb probléma. M iután 
azonban 4900 m-es mélységet elérték, — bár a 
reológiai param éterek gyakorlatilag változatla
nok m aradtak — a nagynyomású és nagyhő
m érsékletű olajleadás értéke tovább kezdett nö
vekedni és elérte a 17 ml-es értéket, amely az
után, annak ellenére, hogy ism ételten megkísé
reltük megjavítani, ilyen magas szinten m aradt. 
Az olajleadás csökkentésére szolgáló adalékok 
m ellett m inden esetben m észhidrátot is adtunk 
az iszaphoz. Az a gáz ugyanis, amelyik a 2,08— 
2,10 t/m 3-es sűrűség m ellett is belépett, széndi
oxidot is tartalm azott. M inden esetben, m ielőtt 
az olajleadást javítani kívántuk volna, ellen
őriztük a vízfázis lúgosságát is. Mivel az olaj
leadás csökkentésének szokásos módja hatásta
lan m aradt, az iszap 17% -át fokozatosan frissen 
készítettel cseréltük le és ezzel párhuzam osan 
baritot és gázolajat is adagoltunk.

Az iszapnak ezt a fokozatos felfrissítését az a 
körülmény is alátám asztotta, hogy m éréseink 
szerint, annak ellenére, hogy a kettős rázószita 
folyamatosan működött, az iszapban a kis sűrű
ségű szilárdanyagoknak a mennyisége jelentős 
m értékben m egnövekedett. M ielőtt az iszap h í

gítását megkezdtük, az alacsony sűrűségű szi
lárdanyagok korrigált mennyisége 14,1 s% volt. 
Ez a körülm ény — figyelembe véve emellett 
még a viszonylag nagy réteghőm érsékletet is — 
részben m agyarázatot szolgáltathat az olajleadás 
csökkentésének sikertelenségére. Fel lehet 
ugyanis tételezni azt, hogy ezek az anyagok ka
talizálták az iszap bizonyos adalékainak a term i
kus lebomlását. Később erre a körülm ényre még 
visszatérünk.

Az iszap felfrissítésének és hígításának a ha
tására a kis sűrűségű szilárdanyagok m ennyi
sége lassan csökkent 10,5; 7,8, m ajd végül 
3,7 s% -ra.

Az iszap felfrissítése és hígítása egy rövid 
ideig kielégítő kondícionálási módszernek lá t
szott. H atására az olajleadás és a reológiai tu 
lajdonságok jelentős m értékben m egjavultak. Ez 
a kedvező változás azonban kb. 6 nap után  gya
korlatilag megszűnt. Bár az olajleadás nem érte 
el a kezelés előtti nagy értéket, a reológiai jel
lemzők fokozatosan növekedni kezdtek, végül is 
lényegesen rosszabbak lettek, m int a felfrissítés 
megkezdése előtt. A fent elmondottak bem uta
tására szolgálnak az l /а és 1/b jelzésű ábrák. 
Ezeket az ábrákat a Fann viszkoziméterrel meg 
határozott folyásgörbék alapján készítettük el 
H aw lett-Packard kalkulátor alkalmazásával.

Az ábrán a következő adatokat tün te ttük  fel 
a fúrási napok függvényében:

sűrűség; a folyási görbe két szakaszán (kis és 
nagy nyírási sebességeknél) m eghatározott n 
kitevő és К  tényező; a súrlódási nyomásvesz
teség (Ap, bar/100 m), amelyet az előző adatok 
felhasználásával számoltunk és az ún. falm enti 
viszkozitás (i mPas-ban) a legkritikusabb fúró
lyuk szakaszokon.

A fenti adatok m ellett az ábráról még leol
vashatók az O/V arány és a nagynyomású, 
nagyhőm érsékletű olajleadások értékei.

A továbbfúrás során több esetben kisebb 
iszapveszteség következett be. Ez szükségessé 
te tte  a sűrűség csökkentését. Számításba véve, 
hogy a felső szakaszon elhelyezkedő túlnyom á
sos rétegek rossz kifejlődésűek, a sűrűséget vé
gül is az eredeti 2,08 t/m 3 értékről 1,86—1,88 
t/m 3 értékig csökkentették. A fajsúly csökkenté
sével párhuzamosan elvégzett laboratórium i 
vizsgálatok igazolták, hogy ha az iszapban az 
O/V arányt kism értékben m egváltoztatjuk az 
olaj javára, az olajleadás jelentős m értékben 
m aradandóan csökken. Az olaj—víz arány átla
gosan 5% -kal történő eltolásával az olajleadást 
9 ml alá lehetett csökkenteni. Ilyen módon a 
reológiai param étereket is csökkenteni lehetett.

Az ilyen módon létrehozott kedvező állapotot, 
a szokásos javítóanyagok kism ennyiségű adago
lásával együtt, közel egy hónapig fenn tudtuk 
tartani. Mivel a további fúrás folyamán — a 
sűrűség csökkentése m iatt —, ha kisebb is volt 
az iszapveszteség, de folyam atosan fennállt, kb. 
egy hónap után  szükségessé vált az iszap na
gyobb m ennyiségének a pótlása.

Laboratórium i vizsgálatokkal előzetesen meg
határoztuk az adót faj súlynak és hőm érséklet
nek megfelelő O/V arányt és a fent em lített pót
lást ennek alapján végeztük el. Az első 12%-os
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pótlás után először átm enetileg hirtelen viszko
zitás-csökkenés lépett fel, amelyet azonban saj
nos nagyobb viszkozitás-növekedés követett. Az 
eredeti állapot csak kb. 4 napos fúrás u tán  állt 
vissza. Ezt követően a berendezésnél elvégzendő 
különböző m űveletek m iatt a fúrást egymás 
után kétszer 4—4 napra leállították. Az ezen 
időszak alatt bekövetkező veszteség m iatt az 
iszapot ismét pótolni kellett. Ennek az iszap
pótlásnak a hatására, amely az ossz iszaptérfo
gatra számítva kb. 8%-os volt — m ialatt az 
O/V arány csak 2% -kal változott — a reológiai 
jellemzők ugrásszerűen növekedni kezdtek. Az 
eredeti reológiai jellemzőket csak többszörös 
fokozatos gázolajos hígítással lehetett visszaállí
tani. A reológiai'tulajdonságok javításával pár
huzamosan az olaj leadás szintén emelkedni kez
dett, annak ellenére, hogy a gázolajjal együtt a 
szükséges javítóanyagokat is hozzáadtuk az 
iszaphoz. A fúrást végül egy olyan iszappal fe
jeztük be, 5265,6 m -ben elvégzett béléscsövezés
sel, amelynek a reológiai tulajdonságai viszony
lag kedvezőek voltak, ugyanakkor azonban az 
olajleadás aránylag nagy volt (12,6 ml).

A béléscsövezés előtt elvégzett m érések során 
20 órás öblítési szünet után, a lyuktalpon re
gisztrált hőm érséklet 214 °C volt.

A fúrás folyamán fellépett iszap kondícioná- 
lási problémák tisztázására szám talan laborató
rium i vizsgálatot végeztünk. Ezekből és a fúrás 
során te tt megfigyelések elemzéséből a követ
kező általános következtetéseket lehet levonni:

A tárgyalt nagymélységű fúrás jelentős sza
kaszán — 3395 és a 4450 m -ek között — a több
ször felhasznált iszapból készített keverék gya
korlatilag semmi problém át nem okozott. Ennek 
a szakasznak a végéig — annak ellenére, hogy 
a kettős rázószita (595 и-т és 297 /<m-es sziták
kal) folyamatosan m űködött — az iszapba be
épült kis sűrűségű szilárdanyagok mennyisége 
(furadék) elérte a 14,1%-ot. Ez a ballasztanyag
tartalom , bár a réteghőmérséklet 163 és 176 °C 
között változott, a szokásos iszapkondícionálás 
m ellett hosszabb ideig nem okozott semmilyen 
különös problémát. A kérdéses szakasz fúrása 
közben az iszap összes tulaj dóságát igen szűk 
határokon belül lehetett tartani, viszonylag kis- 
mennyiségű javítóanyag adagolásával. Mind
össze egy param éter té r t el az átlagos invert 
emulziós iszap jellemző tulajdonságaitól: a
nagynyomású, nagyhőm érsékletű olajleadás. En
nek értékét m inden próbálkozásunk ellenére 
nem tudtuk  9 ml alá csökkenteni, még olymó
don sem, hogy az átlagosnál lényegesen na
gyobb mennyiségű olajleadást csökkentő anya
got adagoltunk. (A 3. sz. táblázat tartalm azza az

3. táb láza t

Az olajleadás javítására felhasznált anyagok
m ennyisége а В—IX  fúrás 6”-os szakaszán

kg /nap  kg/m

F úró ly u k -á tm érő  6
M élységszakasz m  4751—5265,5
F ú rás i idő nap  134
A fe lh aszn á lt
o la jlead ás jav ítóanyag  70,23 18,30
M észh id rá t 30,02 7,82

összes felhasznált javítóanyag mennyiségét.) Ez 
a körülm ény azonban nem befolyásolta a fúrás 
zavartalanságát. Ezért, hogy a felesleges javító
anyag-felhasználást elkerüljük, nem erőltettük 
a 10—-11 ml-nél kisebb olajleadás beállítását. 
Annál is inkább tehettük ezt, mivel a fenti vi
szonylag nagyobb olaj leadást normális iszapja- 
vítóanyag-felhasználás mellett biztosítani lehe
tett. Az olajleadás nagy értéke m ellett még egy 
másik jelenséget is m egfigyeltünk a mérések 
során: a legtöbb esetben vizet lehetett találni a 
szüredékben. A víz mennyisége nem egy eset
ben elérte a 0,3—0,4 m l-t (lásd az 1/b ábrát). 
Abban az esetben, ha a szüredékben vizet lehe
te tt találni, mindig megvizsgáltuk, hogy vajon 
az iszaplepény nem víznedves-e. Ez a vizsgálat 
minden esetben azt bizonyította, hogy az iszap
lepény kizárólag olaj nedves anyagokból áll.

További érdekes megfigyelés az, hogy az 
ugyanezen időben emulzió-teszterrel meghatá
rozott iszapstabilitás egészen kiváló volt. Álta
lában 400—600 V-os értéket m értünk. A vízki- 
szűrődés megakadályozása céljából laboratóri
umi körülm ények között számtalan módszert 
kipróbáltunk. Ennek a tulajdonságnak a javí
tására a legalkalmasabbnak az ún. „alapemul- 
geátor” adagolása látszott. Ennek hatására azon
ban nemcsak a víz kiszűrődése csökkent, hanem 
a reológiai jellemzők is megnövekedtek és el
érték az adott sűrűséghez megadott optimális 
érték felső határát. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
a továbbiakban nem foglalkozunk a szüredék 
víztartalm ának a csökkentésével, mivel egyéb
ként az iszap stabilnak mutatkozott.

A fúrás folyam án több esetben kábel-teszte- 
res rétegvizsgálatot végeztek. A kábel-teszteres 
vizsgálatokkal felszínre hozott gázminták kro
m atográfiás vizsgálata nagyon érdekes ered
m ényt szolgáltatott. (Lásd 4. sz. táblázatot). 
A gáz összetétele inkább krakk-gázéhoz, mint 
term észetes gázéhoz hasonlított, mivel jól m ér
hető m ennyiségben a teljes telítetlen szénhid
rogén-sorozatot meg lehetett benne találni egé
szen a hepténig. Annak tisztázására, hogy a te
lítetlen szénhidrogének honnan származhatnak, 
a fúrásnál használt gázolajm intát és egy frissen 
készített iszapot 180 °C-on 6 óra hosszáig mele
gítettünk, és azután m eghatároztuk a felettük 
lévő gáztér összetételét. A gázolaj felett lévő 
gázfázisból melegítés után egészen kismennyi- 
ségű szénhidrogént lehetett csak kim utatni, s az 
is főképp metánból, ill. más, nagyobb szénatom 
számú telíte tt szénhidrogénből állt. Az iszap 
fölötti gáztérből ve tt gázminta összetétele azon
ban a melegítés után nagyon hasonló volt a ká
bel-teszteres mintáéhoz.

Gyakorlatilag ugyanazokat a telítetlen szén- 
hidrogéneket lehetett kim utatni, csak a m ennyi
ségük volt kisebb. Ebből a körülményből azt a 
következtetést vontuk le, hogy a kábel-teszteres 
m inta vizsgálatánál talált telítetlen szénhidro
gének az olajos iszap egyes komponenseinek a 
term ikus széteséséből származhatnak.

Feltételezhető volt, hogy ez a term ikus szét
esés, ha az iszap nem kívánatos ballasztanyag
tartalm a elég nagy, viszonylag m ár alacsony hő
m érsékleten (180 °C körül) megindulhat. Űgylát-
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4. táb láza t

Kábelteszterrel vett gázminták, ill. a laboratóriumban m elegített iszap és a tiszta olajm inták feletti gáztér
összetétele

A gáztér összetétele д  
az iszap fe le tt

m elegüés e lő tt t i .u/o л.* о//u u tán  tf  %

kábeltesz te res  m in ták  

t f %

A gazte r összetétele 
tisz ta  olaj eseten  

m elegítés 6 órás 
m elegítés m elegítés 
e lő tt tf  %  u tán  tf  %

Oxigén 20,58 7,35 2,25 3,88 _ 21 0,96
N itrogén 79,42 92,65 82,96 81,29 4,14 79 97,73
Széndioxid 0,00 0,00 2,50 2,35 88,94 0,00 1,09
M etán — nyom okban 8,28 7,42 1,4 nyom okban 0,22*
E tán — 1,44 1,90 4,42
É tén — nyom okban 1,09 1,81 0,53
P ropán — 0,47 0,31 0,35
P ropán — nyom okban 0,63 0,74 0,07
B után — 0,09 0.04 0,10
B utének — nyom okban 0,20 0,18 0,01
P en tán — 0,01 0,02 0,02
P en tének — nyom okban 0,06 0,03 0,01
H exán — 0,01 0,01 0,01
H exének — 0,01 0,01* —

H eptán — — nyom okban —
H eptének — — 0,01 —
O ktán — ---'' — —

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* M egjegyzés: és nagyobb C -atom -szám ú te líte tt szénhidrogének

szik tehát, hogy bizonyos iszap kondícionálási 
proglémákat erre a körülm ényre lehet vissza
vezetni, mivel az első nehézségek akkor léptek 
fel, mikor az iszap kis sűrűségű szilárdanyag
tartalm a elérte a 14 s%-ot. A kis sűrűségű szi
lárd fázis részletesebb vizsgálata további érde
kes eredm ényt szolgáltatott. Ezen vizsgálatok 
során m egállapítható volt, hogy az iszap több, 
m int 4% organofil montmorillonitot tartalm az, 
holott a javítási műveletek során organofil ben- 
tonitot sohasem adagoltunk. Ez az organofil 
montmorillonit tehát csak a nem megfelelő ha
tásfokú szilárdanyag-eltávolítás m iatt visszacir- 
kuláltatott furadékból származhatott. A vissza- 
cirkuláltatott furadék a különböző koptató ha
tások m iatt lassan annyira diszpergálódott, hogy 
„aktív” agyagtartalm a az iszapban mindig feles
legben lévő tenzidek számára hozzáférhetővé 
vált, hatásukra organofilizálódott és beépült az 
iszapba. Ilyen viszonylag jelentős mennyiségű 
spontán organofilizálódott montmorillonit ez
után  m ár kiválthatta az előzőekben ism ertetett 
kondícionálási nehézségeket, illetve oka lehetett 
a term ikus bomlásra utaló jelenségeknek. A kis 
sűrűségű szilárdanyagok m ellett bizonyos prob
lém ákat okozhat még a tú l finom barit is, tekin
tettel nagy fajlagos felületére. Ezzel kapcsolato
san m eghatároztuk a nálunk használatos keres
kedelmi barit átlagos szemcseméret megoszlását 
(lásd 5. sz. táblázat).

Ezekre a vizsgálatokra alapozva m egállapít
ható volt, hogy a fúrásnál általunk használt ba
rit általában rendkívül finom ra volt őrölve. A 
szemcsék 50%-a kisebb volt 12 /-'m-nél. Az 
olyan barit, amelyiknek a szemcséi ennyire fi
nomak, közel 2,0 t/m 3-es sűrűségű iszap esetén, 
nehezíti az optimális reológiai tulajdonságok 
beállítását.

5. táb láza t

A felhasznált barit szem csem éret megoszlása

ц т %

>55,8 2,20
55,8 6,91
39,5 5,29
32,2 4,82
27,8 6,88
22,7 6,40
16,1 18,60
13,2 14,90
11,4 6,9
10,2 10,10
9,36 5,30
8,11 10,10
7,24 1,6

100,00

B arit sű rűsége: 3,99 t/m 3

összegezve a fúrásnál és a laboratórium ban 
te tt megfigyelések eredményeit, a következőket 
lehet megállapítani:

Az invert emulziós iszapokat különleges szi- 
lárdanyag-eltávolító egységek nélkül általában 
3 alkalommal lehet használni anélkül, hogy na
gyobb m értékű javításokra lenne szükség. A 
felhasználások számát anélkül, hogy az iszap 
nagyobb m értékű feljavítására legyen szükség, 
még tovább lehet növelni, hogyha lehetőségünk 
lenne centrifugával történő iszaptisztításra. Ezen 
a módon nemcsak a felesleges és a tapasztalatok 
alapján eléggé veszélyes kis sűrűségű szilárd 
anyagokat lehetne eltávolítani, hanem  ki lehet
ne választani a tú l finom baritot is. Ilymódon 
nemcsak a kondicionálást lehetne megkönnyí
teni, hanem a felhasználások száma is növelhető 
lenne.
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Nagy ballasztanyag-tartalom  m ellett — an
nak ellenére, hogy ez az iszaptípus kiváló hő
stabilitásáról ism ert — az egyes komponensek 
term ikus szétesése viszonylag alacsony hőmér
sékletnél m egindulhat. Különösen abban az 
esetben fordulhat ez elő, ha a szilárd fázis na
gyobb mennyiségű spontán organofilizálódott 
agyagásványt tartalm az.

A jelenség tisztázására term észetesen még to
vábbi részletes vizsgálatok szükségesek.

Az előzőekben ism ertetett tapasztalatokat a 
következő nagymélységű fúrás, az Inke—I. 
iszapjának elkészítésénél term észetesen m ár fi
gyelembe vettük. Ennél a fúrásnál 3465 m -ben 
tértek  át az invertem ulziós iszap alkalmazására 
s a tervek szerint az induló sűrűségnek 1,33

t/m 3-nek kellett lennie. Az iszap elkészítéséhez 
két előző fúrás mindössze hét hónapot állt 
iszapját szállították át. Mivel a centrifugás 
iszaptisztítást ez esetben még nem tudtuk meg
valósítani, kihasználtuk a hét hónapos tárolás 
alatt bekövetkezett szedimentáció hatását. Az 
átszállítás előtt ezeket a tározóban lévő már 
használt, eredetileg 1,70 ill. 1,64 t/m 3 sűrűségű 
iszapokat nagyon óvatosan keverték össze. Ily- 
módon elkerülhető volt, hogy a kiülepedett szi
lárdanyagok belekerüljenek a felhasználni kí
vánt iszapba. Ennek megfelelően a két iszap 
sűrűsége az átszállításnál 1,70 helyett 1,34 t/m 3, 
1,64 helyett pedig csak 1,33 t/m :! volt. Összesen 
170 m3 iszapot szállítottak át, amelyet ezután 
60 m;i frissen készített iszappal egészítettek ki, 
ill. javíto ttak  fel.

Az Inke—I. fúrásnál felhasznált iszapok jellem zői
6. táblázat

M szm— 1 V ízvár— 1 Inke—1*

S űrűség t/m 3 1,340 1,331 1,33
L átszólagos viszk. m P as 37 36,5 43,5
D ifferenciális viszk. m P as 34 33 37,0
M ozgási ell. á ll. 10” ut. Pa 1,20 0,96 1,44

„ 10’ ut. P a 3,84 3,36 3,84
„П” 0,89 0,87 0,80
„K" P asn 0,080 0,090 0,172
Y. P. 6 5 6
O laj leadás 150 °C  és 35at m l 4 14 (ebből 4 m l viz 0
O/V 69/31 64/36 61 39
C aCl, kg /kg 0,2988 0,1739 0,23
Á tü tés i feszültség V 540 540 240

* M egjegyzés: kb. 60 n r  frissen  kész íte tt iszap hozzáadása  u tán

Az Inke—I. jelzésű nagymélységű fúrás az 
ilymódon elkészített iszappal (1. 6. táblázat) ez 
ideig m inden különösebb kondícionálási nehéz
ség nélkül volt mélyíthető, annak ellenére, hogy 
sűrűségét időközben 1,92 t/m 3-re  kellett növelni. 
A lyuk hőm érséklete is elég nagy, hiszen egy 
inform atív szelvényezés során 4659 m-es mély
ségben kb. 8 órás öblítési szünet u tán  196 °C-ot 
mértek. A fúrás mélysége a cikk összeállításá
nak időpontjában 4664 m volt. Ezek az adatok

közvetve szintén azt bizonyítják, hogy az anyag, 
(ill: furadék)-fázis mennyisége az invertem ul
ziós iszapoknál is fontos szerepet játszik.

IRODALOM

J. Molnár:  In v es tig a tio n  of m u ltip le  u tiliza tio n  of oil 
base m uds in  boreholes hav in g  g rea t depth. 
3rd- A d ria tic  Sym posium  on oil w ell drilling . 
1977.
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