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BEVEZETÉS

Az utóbbi tíz évben intenzív kutatás indult 
meg a harántolt kőzetek és az öblítőiszapok kö
zött a fúrólyukban lejátszódó folyamatok tanu l
mányozására. A kutatások során olyan problé
mák vizsgálata került előtérbe, amelyek megol
dása új típusú iszapfajták kifejlesztését ered
ményezte, illetve a meglévő „m árgaproblém ák” 
körét jelentősen leszűkítette. Természetesen ko
rántsem  m ondhatjuk, hogy sikerült a m árgák 
harántolása során jelentkező összes problém át 
teljesen kiküszöbölni, de az eddigi eredm ények 
is már nagy lépést jelentenek a tém akörben. A 
laboratórium i modellkísérletek elsősorban a 
m árgák nedvesedési és ozmotikus viszonyainak 
tisztázására irányulnak. A problém akör össze
tettségét m utatja, hogy a vizsgálatok során a 
következő nehézségekkel kell számolnunk:
a) a m árgák összetétele rendkívül változatos;
b) nincs lehetőség arra, hogy kőzetm intát hoz

zunk a felszínre a kőzet eredeti feszültségi 
állapotának, jellemző tulajdonságainak meg
változása nélkül;

c) a modellkísérletek kivitelezése lyukviszonyo
kat utánzó körülm ények közt rendkívül költ
séges.

Az SZKFI nagykanizsai iszaposztályán egy
szerű módszert és eszközt fejlesztettünk ki a 
m árgák nedvesedési, ozmotikus és iontranszport 
tulajdonságainak komplex tanulmányozására, 
amelynek alapján viszonylag jó közelítéssel le
het következtetni ezen kőzettípus öblítőiszapok
kal szembeni viselkedésére (1).

Márgahidratáció

A fúrólyukak instabillá válását ném egy eset
ben az átharántolt m árgákban lévő agyagásvá
nyoknak lehet tulajdonítani. Az agyagásványok 
a szerkezetüknél fogva képesek a víz felvételére 
és ozmotikus sajátosságokra. Az agyagásványok 
a vízfelvétel során duzzadnak, ennek az az ered
ménye, hogy a c-tengely irányában záróréteg
ként viselkednek, míg az erre merőleges irány
ban m em brán tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Ezt a m em brán tulajdonságot a m árgák egy 
ideig m egtartják, m ajd a folyam at előrehaladá
sával elvesztik, és az oldott ionokat is átenge
dik. A problém át behatóbban tanulm ányozva azt 
láthatjuk  azonban, hogy a m árgák nem visel
kednek ideális szemipermeabilis hártyaként. A 
m árgában lévő agyagásványok heterogén elosz-
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lásából következik, hogy ozmózis csak az olyan 
részeken következik be, ahol a jelenlevő agyag
ásványok ezt lehetővé teszik. Tehát számolnunk 
keil olyan felületrészekkel is, ahol nem alakul 
ki ozmózis, így ezen helyeken iontraszport indul 
meg a koncentráció viszonyoktól függő irányba. 
Ezt a tényt alátám asztják a méréseink is. Az ál
talunk alkalmazott egyszerű berendezésben, 
ahol a töményebb elektrolitoldat a márga belse
jében lévő furatban helyezkedik el, a külső tér 
vezetőképessége az átnedvesedés után olyan je
lentősen megnő, amely m ár nem magyarázható 
a márgákból oldatba kerülő sók hatásával.

A m árgahidratációt két jelenség összetevője
ként írhatjuk  le:
a) felületi hidratáció,
b) ozmotikus hidratáció.

a) Felületi hidratáció

A felületi hidratálódás az agyag interlam iná- 
ris kationjainak hidratálódási energiájától és az 
agyagkristály felületén lévő töltés sűrűségtől 
függ (2).

A m árga felületi hidratálódásában szerepet 
játszó erők nagyságának a becslése elvégezhető 
a felszín alatti eltemetődésben szerepet játszó 
tömörítési erők tekintetbevételével.

A m árgára ható effektiv tömörítő erőt a 
o =  S —  P (1)
képlettel (3) lehet leírni, ahol:
ö =  a szemcse közti feszültség vagy m átrix  fe

szültség;
S =  a ráfekvő kőzetrétegek nyomása,
P =  a pórusbeli (réteg) folyadék nyomása.

Ugyanakkor bizonyítható, hogy az effektiv 
tömörítési erő egyenlő a mátrix-feszültséggel, 
am elynek adott esetben egyenlőnek kell lennie 
a m árgában fellépő ún. felületi hidratációs erő
vel (a*)

Tehát felírható, hogy:
a =  S — P 

Ebből következik, hogy:
a) minél mélyebben van a márga, annál na

gyobb a felületi hidratációs erő,
b) minél nagyobb a pórusnyomás a márgában, 

annál kisebb a felületi hidratációs erő.
Meg kell azonban jegyezni, hogy az a) pont

tal kapcsolatban egy megszorítást kell alkalmaz
nunk. Ugyanis, bizonyos körülmények esetén 
(nagyobb mélység és hőmérséklet stb.) számol
nunk kell az agyagásványok átalakulásával is 
(pl. m ontm orillonit-illit átmenet).

33



Abban a pillanatban, amikor a márga a fúrás 
következtében felszabadul a laterális nyomás 
alól, a felületi hidratációs erő adszorpciót idéz 
elő, ha a márga vízzel érintkezik. A víz kezdeti 
adszorpciója fúrólyuk instabilitást eredményez
het. A felületi hidratáció azonban nem az egyet
len olyan erő, amely befolyásolja a márga víz
felvételét és az em iatt bekövetkező expanziót. 
Ebben szerepet játszik az ozmotikus hidratáció 
is.

b) Ozmotikus hidratáció

Az ozmózis, az oldószer áram lása a kevésbé 
koncentrált oldatból a koncentráltabb oldatba, 
egy olyan membránon keresztül, amely az oldó
szerre áteresztő, de az oldott anyagra nem.

A márga adott esetben ilyen szemipermeabilis 
rétegként viselkedhet. Ez a viselkedés lehetővé 
teszi a víz mozgását, de gátolja az oldott ionok 
áram lását (4). A márga fúrásakor, amennyiben 
az öblítőfolyadék ionkoncentrációja kisebb, mint 
a m árgában lévő vízé, ozmotikus hidratációs erő 
keletkezik.

A márga vizes közegű folyadékkal való fúrá
sakor mind felületi, mind ozmotikus hidratáció 
fellép. Űn. „édesvízű” öblítőfolyadék esetén 
mind a két erő a márga hidratációjának és ex
panziójának irányába hat. Erősen sós öblítőfo
lyadék esetén az ozmózis dehidratáció létrejö t
té t segíti elő.

A vizsgálatok azonban azt m utatják, hogy az 
ozmotikus dehidratáció nem akadályozza meg a 
felületi hidratációt. Hasznos lenne, ha az ozmo
tikus erőt elfogadhatóan m egbecsülhetnénk és 
a becsült felületi hidratációs erőkhöz viszonyít
hatnánk. Sajnos, ilyen meghatározások ponto
san nem végezhetők el. A márga ugyanis nem

viselkedik ideális szemipermeabilis hártyaként 
a bevezetőben már említet okok miatt. Ehelyett 
olyan ionkoncentráció gradiens keletkezik, 
amely úgy tűnik, az ozmotikus hidratációt vi
szonylag kis nagyságrendre korlátozza. Mivel 
elméletileg bizonyíthátó, hogy a 600 m-nél mé
lyebben fekvő normál tömörödésű márgáknál 
a felületi hidratációs erő meghaladja az ozmoti
kus dehidratációt (2, 3, 5), ezért még a nagy só
tartalm ú öblítőfolyadékok esetén is várható, 
hogy dehidratáció helyett vízfelvétel követke
zik be.

A  nedvesedést és ozmotikus folyamatok 
tanulmányozása

A  m árgák nedvesedési és ozmotikus tulajdon
ságaival kapcsolatos vizsgálatokat 5 évvel ez
előtt kezdtük el. Rövid idő alatt sikerült egy 
viszonylag egyszerű módszert és eszközt kifej
lesztenünk:, s a vizsgálatok gyakorlatilag most 
m ár rutinjelleggel folynak. Az irodalomban kö
zölt m unkákban (5, 6) a vizsgálathoz használt 
próbatestek ún. rekom binált m inták voltak. 
Ezen modellekkel szemben, mi természetes mag
ból képezzük ki a vizsgálatokhoz szükséges pró
batesteket. Ennek előnye, hogy a márga eredeti 
szerkezetét nem bontjuk meg, így a kapott ered
ményekből reálisabb következtetéseket vonha
tunk le. Ezek eredm ényeit elvileg közvetlenül 
fel lehet használni az üzemi gyakorlatban. A 
vizsgálatok céljaira kialakított készüléket az 1. 
ábra m utatja  be. A márga m intákon a következő 
folyamatokat tanulm ányoztuk:

átnedvesedés,
ozmózis és iontranszport-folyamatok.

i  ábra Vizsgálati készülék (l)
1. Plexi cső
2. Margó m inta
3. Ü vegedény
4. 7bmités

5. Szintje/ző
6. fed ő i tő  csonk
7. f/ektro d a
в. Konduktom eter 
9. M érőe/ektród
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Nedvesedés

A vízzel, vagy vizes elektrolit oldattal érin t
kező m intában először az ún. „átnedvesedés” 
folyam ata indul meg. Ez a folyam at a vizsgált 
kőzet vezetőképességének mérésével jól nyo- 
monkövethető. A m árgának száraz állapotban 
nagy az ellenállása, tehát kicsi a vezetőképes
sége. Ezért nem közvetlenül a m árga vezetőké
pességét m érjük, m ert ez kissé nehézkes lenne, 
hanem  egy eredő vezetőképességi értéket, 
amelynek m eghatározására az alábbi m atem a
tikai összefüggés írható fel:

ahol

K c — az eredő vezetőképesség értéke,
Rí: — a m árga külső felülete és a külső elektród 

felülete közti oldat ellenállása,
R/n — a m árga ellenállása,
Ro — a m árga belső felülete és a belső elektród 

felülete közti elektrolit ellenállása.

Ahogy a m árgában a vízfront előrehalad, úgy 
csökken az ellenállása, tehát a vezetőképessége

nő. Amikor teljes az átnedvesedés, beindul az 
ozmózis, oldószer kerül az 1. ábra szerinti belső 
térbe és felhígítja az ott lévő tömény elektrolit
oldatot. Ez a vezetőképességi értékek csökkené
séhez vezet. Mivel a (2) egyenletben szereplő el
ső két tag változása elhanyagolható a harm adik 
változásához képest, úgy a márga teljes átned
vesedése ahhoz az értékhez rendelhető, ahol 
m egindul a vezetőképességi értékek csökkenése. 
G rafikus ábrázolásban a vezetőképességi érté
kek különbségét (A K) véve az idő (h) függvé
nyében, jól megfogható az átnedvesedés ideje. 
Ilymódon lényegében egy ún. átnedvesedési se
besség függvényt kapunk (2. ábra). A vezetőké
pességi értékek csökkenése azonban csak átm e
neti, m ert a csökkenő szakasz után ú jra emel
kedő szakasz következik. Ennek az a magya
rázata, hogy a belső térben diffúziós áram lás in
dul meg, amely az egész térfogatra kiterjed. A 
diffúzió következtében a m érőtérben lévő oldó
szer-molekulák oldott ionokra cserélődnek ki, 
a vezetőképességi értékek ú jra növekedni kezde
nek. Az ezután m ért vezetőképességi értékeket 
a diffúzió és az oldószer beáramlásának viszo
nya határozza meg. A m árgában a vízfront elő
rehaladási sebessége a kezdeti szakaszban gyors, 
m ajd fokozatosan lelassul. Az egész folyamat 
közel exponenciális lefutású.

Д к  [m S]

Ozmózis és iontranszport

M iután átnedvesedett a márga, megindul az 
ozmózis folyamata. Az ozmózis létrejö tte  a m ár
gában lévő agyagásványoknak tulajdonítható. 
Az ozmózis m értéke függ:

a) a m árgában lévő agyagásványoktól,
b) a m árga eredeti szerkezetétől,
c) a m inta előkészítésétől.
Hibátlanul előkészített (pl. repedéseket nem 

tartalmazó) m inta esetén a kialakuló'ozm otikus

nyomás elég nagy lehet, és maga a folyamat 
hosszan elhúzódhat.

Az ozmózis és az iontranszport egymás ellen 
dolgozó folyamatok. Az ozmózis kialakulása a t
tól függ, hogy a két folyam at közül m elyik a 
domináns. A m árgában lévő agyagásvány-tarta
lom az ozmózis kifejlődését teszi lehetővé, azon
ban túlzottan heterogén eloszlása, vagy a m inta 
kialakítása során bevitt ill. eredetileg meglévő 
repedések ellene dolgoznak. Az idő haladásával 
a m árgaréteg elveszti szemipermeabilis tu laj-

35



donságát, s ez az ozmózis megszűnéséhez vezet. 
A próbatestek kialakításánál, beragasztásánál 
nagyon gondosan kell eljárni, mivel helytelen 
m inta előkészítése esetén a m árga duzzadásá
nál létrejövő nagy hidratációs feszültség a tö
m ítést szolgáló ragasztást szétnyomja, s ezzel a 
vizsgálatot tönkreteszi.

Mérési eredm ények és értékelésük

A mérés során egyrészt a m inta (márga) ve- 
zetőképességi értékeit, illetve azok változásait, 
másrészt a külső tér (Id. 1. ábrát) vezetőképes- 
ségi értékeit regisztráljuk, valam int a mérőcső
ben a naponkénti folyadékszint-változást, amely 
az ozmózis m értékére jellemző érték. A próba
testek kialakításánál arra törekedtünk, hogy 
egyazon mélységből legalább 4 használható m in
tánk legyen. Eddigi m éréseinket olymódon vé
geztük, hogy a m intánál a belső térben 3 mól-os 
CaCl2, 5%-os KC1 oldat, illetve K+-humátos 
iszap szüredéke (5% KC1 -j- 7% K-hum át) volt, 
míg a külső térben desztillált víz. A módszer 
term észetesen bárm ilyen koncentrációviszo
nyok, ill. elektrolitoldat m ellett alkalmazható.

Vizsgálataink nagyrészénél a nedvesedési idők 
elég nagy különbséget m utattak  a különböző 
fúrási pontokból származó m árgák esetén. Az 
átnedvesedés idejét a m árga tömörítettsége, po- 
rozitásviszonyai, agyagásványtartalm a, valam int 
egyéb ásványos param éterei jelentősen befolyá
solják. Méréseink értékelése szerint az azonos 
szerkezetű és összetételű magok esetén az á t
nedvesedés ideje függ a nedvesítő közegben 
lévő ion fajtájától, koncentrációjától, valam int a 
rendszerben lévő polimertől. Eddigi tapasztala
taink szerint ennél a folyam atnál az első két té 
nyező lényegesen nagyobb, m int a harmadiké. 
A legnagyobb átnedvesedési idők a 3 mól-os 
CaCl2-os rendszernél adódtak, míg az 5% KC1- 
ot tartalm azó ill. a K+-humátos rendszernél 
közel azonos időket kaptunk.

Az átnedvesedés u tán  — am ennyiben a minta 
ozmózisra hajlamos — megindul az ozmózis fo
lyamata. Mint m ár az előzőekben em lítettük, az 
ozmózis kialakulása és nagysága a m árgában 
lévő agyagásványtartalom tól függ. Ezért lénye
ges az ásványos összetétel, s ezen belül az 
agyagásványok minőségének és mennyiségének 
ismerete. A m árgák ásványos összetételének 
meghatározását ezideig röntgen diffraktom etriás 
elemzéssel végeztük. Ezen félkvantitatív  ered
mények alapján bizonyos következtetéseket 
vonhatunk le az ozmotikus folyamatok és a 
márgában lévő agyagásványok kapcsolatát ille
tően. Az eddigi vizsgálatok eredm ényei alapján 
(CaCl2-os rendszer esetén) az alábbi határesetek 
ill. márgacsoportok különböztethetők meg:
a) csoport: kicsi az agyagásvány-tartalom  (a 

kristályos fázisra vonatkoztatva 3%  alatt). 
Ezen csoportba sorolt m árgáknál nem, vagy 
csak kis m értékben alakul ki ozmózis, illetve 
a kialakuló folyamatot az iontranszport tú l
kompenzálja;

b) csoport: nagy az agyagásvány-tartalom , en

nek megfelelően jelentős a kialakuló ozmó
zis nyomás nagysága is;

c) csoport: viszonylag kisebb agyagásvány-tar
talom m ellett is jelentős nagyságú ozmózis
nyomás tapasztalható. Ezen m árgák m ind
egyikénél nagy röntgen-am orf tartalm at 
m értünk. A jelentős nagyságú ozmózis m in
den valószínűség szerint azzal m agyarázható, 
hogy a röntgenesen m eghatározott kis agyag
ásvány-tartalom  csak a kristályos - fázisra 
vonatkozik. A röntgen amorf-fázisban lévő 
rész összetétele ism eretlen, s ebben sok 
agyagásvány is lehet;

d) csoport: nagy agyagásvány-tartalom  m ellett 
is kis ozmotikus nyom ást m értünk. Ez való
színűleg a m inta meghibásodására vezethető 
vissza. A viszonylagosan gyorsan induló 
ozmotikus folyam at következtében a m árgá
ban lé tre jö tt nagy nyomás hatására repedés 
alakulhat ki. A kialakuló repedés m iatt 1—2 
nap után  az ozmózis folyam ata megszűnik.

и
[m m]

A különböző márgatípusokon az ozmózis nyo
más alakulását a 3. ábra szemlélteti.

A nedvesítő közegben lévő különböző ionok 
hatását vizsgálva az ozmózis szempontjából azt 
tapasztaltuk, hogy a legnagyobb ozmotikus nyo
más a CaCl2 tartalm ú rendszereknél alakulhat 
ki.

A KCl-os rendszer esetén sem m ilyen esetben  
sem  alakult ki ozmózis. Ezzel szemben a K+- 
hum átus rendszernél az ozmózis egy ún. „lap- 
pangási idő” után  alakul csak ki. Az a tény, 
hogy a KCl-os rendszernél nem alakul ki oz
mózis, a K+-ion specifikus hatásával függ ösz-
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A  ábra Kísérteti készülék (ft)

/  Termosztól
2. Levegő palack
3. P u ffered én y
4. t/yomás csat lak.

sze. A K+-ion beépülve az agyagok interlam i- 
náris terébe, mintegy „összehúzza” a rétegeket. 
Annál meglepőbb viszont, hogy a K+-humátos 
rendszer esetén mégis tapasztalunk ozmózist. 
Az ozmotikus nyomás nagysága viszont jóval 
kisebb, m int a CaCl2-os rendszerek esetén. A 
K+-hum átus rendszer tehát köztes helyet foglal 
el a nagy ozmotikus nyomást produkáló CaCl2- 
os rendszer és az ozmózist kiküszöbölő tiszta 
KCl-os rendszer közt. A K+-humátus rendszer 
esetén még további különbség az is, hogy meg
figyeléseink szerint a nedvesedésnél a K+-ion 
hatása a domináló, az ozmózis kialakulásánál 
viszont a viszonylag nagy molsúlyú huminsav- 
ion játszhat szerepet.

E zt az is bizonyítani látszik, hogyha ilyen 
rendszerben az átnedvesedés után a m érést még 
hosszabb ideig folytatjuk, néhány nap után be
indul az ozmózis. Ez a megfigyelés jól egyezik 
azon irodalmi utalásokkal, m iszerint bizonyos 
típusú m árgáknál a kál'iumhumátus rendszerek 
az instabillá válást nem szüntethetik meg telje
sen, csak kialakulását elodázzák, ezzel időt adva 
a veszélyes rétegek béléscső mögé helyezésére.

5. T ó ttá  n y ila s
6. Póz
7 Lefú va tó  

в. Műanyag csat. cső 
9. Szin tfe tzó

A hum át jelenléte egyes esetekben tehát lát
szólag kedvezőtlen.

A diszperziós vizsgálatok eredményei ugyan
akkor azt tám asztották alá, hogy a hum át m int
egy védőbevonatot képez a márgán. A hum át ál
tal bevont márga kevésbé diszpergálódik, mint 
ahol nincs ilyen védőhatás (az összehasonlítás 
a gipszes iszappal történt).

A m árgastabilitás szempontjából döntő az oz
mózis iránya, amely a márga, illetve az iszap 
sókoncentrációjának függvénye, s amelynek lét
rejöttében az em lített módon, a hum áttartalom  
is szerepet játszhat. Minden esetben az a cél, 
hogy dehidratáljuk a márgát, s ehhez az iszap 
sókoncentrációját a márga — ill. a márgában 
lévő víz — sókoncentrációjánál nagyobb értékre 
kell beállítani. Ehhez viszont a márga vízének 
sókoncentrációját is ism ernünk kell. A márgák 
oldható sótartalm át kiextrahálással határoztuk 
meg.

Az eredeti nedvességtartalomra a kőzetmagok 
belsejéből kifúrt részek nedvességtartalmának 
meghatározása alapján következtettünk. Mivel a 
m árgák perm eabilitása és porozitása nagyon ki-
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esi, az így kapott értékekről feltételezhető, hogy 
jól közelítik az eredeti nedvességtartalm at még 
akkor is, ha a márga csak hosszabb állás után 
kprült felhasználásra. Ezzel a sókoncentráció 
megadható. Ennek birtokában az ozmózisra haj
lamos márga esetén megadható az az optimális 
iszap sókoncentráció, amely m ellett elkerülhetők 
az instabilitási problémák.

A m árgák ozmotikus tulajdonságainak vizs
gálatakor célszerű meghatározni az ozmózis hő
mérséklet és nyomás függvényét is. A vizsgá
latok céljaira egy újabb készüléket alakítottunk 
ki (4.'ábra). Az új készüléknél az eredeti mérési 
elvet m egtartottuk. Az ezideig 25 °C, 50 °C és 
75 °C hőmérsékleten, valam int 1 és 15 bar nyo
máson elvégzett mérésekből még kevés adat áll 
rendelkezésünkre ahhoz, hogy a nyomás és hő
mérséklet szerepét egzaktan megadhassuk. A 
rendelkezésünkre álló viszonylag kis számú 
adat alapján úgy tűnik, hogy a hőm érséklet oz
mózisra k ifejtett hatása lényegesen nagyobb a 
nyomásénál.

A hőm érséklet és nyomás függés ismerete 
mellett, legalább ennyire fontos annak kiderí
tése, hogy mely agyagásványok és milyen m ér
tékben felelősek az ozmózis kialakulásáért. Eh
hez azonban a m árgában lévő agyagásványok 
pontos minőségi és mennyiségi azonosítása 
szükséges (a röntgenadatok önmagukban ehhez 
nem elegendőek). A minőségi és mennyiségi 
azonosításhoz az agyagásványokat külön kell 
választani a márga többi komponensétől. Az 
agyagásvány-tartalom  optimális kinyerése érde

kében először meg kell határozni a m árgák pep- 
tizációs görbéit.

Az optimális peptizátor koncentráció m ellett 
kinyert egyes frakciók azután röntgen, illetve 
derivatográfiás úton m ár jobban azonosíthatók. 
Ezek a vizsgálataink jelenleg még folyamatban 
vannak, ezért még nem alkalmasak további ösz- 
szefüggések m egállapítására.

Az ozmózis hőm érséklettől és nyomástól, va
lam int az agyagásvány minőségétől és m ennyi
ségétől való függését, a további mérési adatok 
értékelése során kapott következtetések- alapján, 
rem éljük sikerül tisztázni.
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