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Kőzetmechanikai paraméterek meghatározása 
mélyfúrási geofizikai szelvényekből*

J E S C H  A L A D Á R * *

Az előadás ismerteti a kőzetfizikai és mélyfúrási geofizikai paraméterek közötti összefüggéseket. 
Bemutatja a kőzetek rugalmassági és szilárdsági jellemzőinek meghatározására alkalmas módszereket, 
kitérve az alkalmazható elméleti összefüggésekre, továbbá a számítási eljárások külföldön kialakult és 
ezektől eltérő hazai változataira. Foglalkozik ezzel kapcsolatban a szilárdsági és rugalmassági para
méterek között kísérleti úton meghatározott kapcsolatokkal is.

Az előadás során gyakorlati példák is bemutatásra kerülnek, ezeknél szembetűnő a szónikus, 
sűrűség- és neutronszelvényekből számított szilárdsági mutatók és a fúrástechnikai, teljesen más adatokból 
kapott paraméterek közti hasonlóság. Rövid utalást ad az előadás a jövőben követendő fejlesztésre és 
a lehetőségekre is.

В докладе рассматриваются соотношения физических параметров горных пород и 
промыслово-геофизических параметров. Описываются методы определения характеристик 
упругости и твердости горных пород, причем автор останавливается на применяемых теоре
тических соотношениях, а также на различных вариантах методов вычислений, применяю
щихся за-границей и в Венгрии. В связи с этим обсуждаются связи между параметрами упру
гости и втердости, выявленные эмпирическим путем.

В докладе приводятся практические примеры. В этих примерах бросатеся в глаза подо
бие между показателями твердости, подсчитанными по кривым AR, ГГК, и HR с одной 
стороны и техническими параметрами, полученными по совершенно другим данным, с другой. 
RopomKo излагаются направления и возможности дальнейшего развития этих исследований.

Basic connections between rock physical and observable geophysical well-log parameters will be 
reviewed. The methods available for determining the elastic parameters of rocks will be described, toge
ther with the appropriate theoretical relationships and the respective computational procedures used in 
Hungary and abroad. The connection between the parameters of elasticity and of solidity established by 
experimental means will also be touched upon.

The practical examples presented will prove a conspicuous similarity between the solidity para
meters calculated from sonic, density and neutron logs, resp. from drilling data.

Finally, guidelines for future developments and possibilities will be given.

Bevezetés

A mélyfúrással átfúrt kőzetek mechanikai tulajdonságainak megismerése 
igen fontos. A kút lemélyítését és későbbi kiképzését egyaránt befolyásolják a 
kőzetek mechanikai paramétereinek az értékei. Túl lágy kőzetek esetében akkor 
találkozunk nehézségekkel, amikor a rétegeket termelésbe állítják. Az ilyen 
laza kőzet a rétegmegnyitás, termeltetés során szokott nehézségeket okozni: a 
rétegmátrix szemcséi a termelvénnyel együtt be termelődnek, ,,befolynak” , de 
előfordul az is, hogy a perforált csatorna záródik össze, amikor a termelés túl 
nagy depresszióval történik, vagyis amikor túl erős a tároló megcsapolása. Az 
ilyen összezáródás a permeabilitás lecsökkenésével jár, eredménye gyakran a 
termelés leállása. A mélyítés során is mutatkozhat a kőzet omlásából származó, 
olykor megakadályoz hatatlan nehézség: ilyen a pergő márgák esete.

A kőzetek keménységével egyenesen arányos fúrhatóságuk. Ezért előnyös 
a lemélyítés előtt ismerni, hogy egy-egy lyukszakaszban milyen keménységű

* Előadás a X X III . Geofizikai Szimpóziumon Várnában, 1978. X . 4 — 7.
** Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat, Nagykanizsa.
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kőzetekre lehet számítani. A fúrócserék programját, a leggazdaságosabb mélyí- 
tési metodikát csak ilyen adatoknak a birtokában lehet kellő pontossággal meg
határozni.

A kőzetek szilárdsági tulajdonságainak megismerése érdekében minden 
olyan megfigyelési és mérési adatot összesíteni kell, amelyből a mechanikai tulaj
donságokra következtetéseket lehet levonni. Az ilyen megfigyelések és adatok 
tetemes részét teszik ki a mélyfúrási geofizikai mérések eredményei. Az egyik 
geofizikai paraméter, a szónikus terjedési sebesség ugyanis a rugalmas hullámok 
terjedési törvényei szerint szoros kacsolatban van a közeg rugalmas, tehát bizo
nyos mechanikai tulajdonságaival. Megfelelő feldolgozás és metodika segítségé
vel az akusztikus sebességmérés eredményeiből, továbbá más geofizikai mérések 
eredményeinek a felhasználásával mód nyílik a kőzetek szilárdsági tulajdon
ságainak meghatározására. Jelen tanulmány ennek lehetőségeit és a már elért 
eredményeket ismerteti.

Általános megállapítások

A rugalmas (szónikus) hullámok terjedési sebessége, illetve terjedési ideje 
és a közvetítő közeg rugalmassági állandói között homogén és izotróp közeg 
esetében érvényesek a következő összefüggések:

ahol:
О =  a közeg nyírási rugalmasság modulusa Mpa, ill. kp/cm2 
E  =  a közeg Young-modulusa, Mpa, ill. kp/cm2 
/x = a közeg Poisson-féle tényezője 
Qb =  a közeg sűrűsége, kg/m3
Ats =  a nyíró vagy transzverzális hullám terjedési ideje a közegben,

/xs/m
Atc =  a nyomási vagy longitudinális hullám terjedési ideje a közegben, /xs/m

A jelenlegi mélyfúrási geofizikai méréstechnika segítségével a fenti össze
függések alkalmazásához szükséges paraméterek közül mérni tudjuk a longi
tudinális terjedési sebességet és a közeg sűrűségét. Tehát a felsorolt kifejezések 
puszta alkalmazásához is még további ismeretekre van szükség: vagy a transz
verzális terjedési időt, vagy a Poisson-számot kell ismernünk ahhoz, hogy vala
melyik rugalmassági modulust meg tudjuk határozni a mélység függvényében. 
Az előbbinek egyelőre még technikai nehézségei vannak, az utóbbihoz viszont 
kőzetmintákon végzett mérések szükségesek.

Továbbmenve megállapítható, hogy a bevezetésben elmondott kérdések 
megválaszolásához nem a közeg rugalmassági modulusainak ismeretére van 
szükségünk, hanem a kőzet szilárdsági tulajdonságait szeretnénk meghatározni. 
A törések, mátrixösszeomlások akkor következnek ugyanis be, amikor igénybe
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vételük túllépi a teherviselő mátrix rugalmassági határát, az úgynevezett folyási 
határt. Ez a Hooke-féle törvény érvényességének a határa, a rugalmas alakvál
tozások tartományának vége, ahol a feszültség és az alakváltozás közötti össze
függés már nem lineáris, és az alakváltozás is maradóvá lesz.

A két különféle paramétercsoport, a rugalmassági állandók és a szilárdsági 
mutatók csoportja nincs egymással szoros összefüggésben, sőt legtöbbször füg
getlen is egymástól. A rugalmassági modulus arányossági tényező a feszültség 
és a deformáció között, de csak olyan igénybevételnél, amelyek egy bizonyos fe
szültségnél nagyobbat nem hoznak létre. A folyási határ viszont az a feszültség, 
határfeszültség, ameddig az arányosság a feszültség és az alakváltozás között 
fennáll, ennek túllépése az anyag összetörését vonja maga után. Célunk éppen 
ennek a folyási határnak a meghatározása geofizikai szelvények segítségével.

Az előbbiek alapján megállapíthatjuk, hogy a kőzetek szilárdsági tulajdon
ságainak meghatározása a szelvények alapján csak akkor lehetséges, ha meg- 
nyugtató feleletet kapunk a következő kérdésekre:

1. Ismerni kell a kőzet porozitását, mint a legfontosabb inhomogenitást, 
és ennek figyelembevételével kell a homogén közegekre érvényes össze
függéseket pontosítani.

2. Meg kell állapítani a rugalmassági modulusok és a folyási határ közötti 
kapcsolatokat.

3. Meg kell határozni, vagy meg kell becsülni a Poisson-szám értékét a 
rétegsor kőzeteire; esetleg módot kell találni a transzverzális sebesség 
folyamatos mérésére.

Vizsgáljuk ezeket a kérdéseket egyenként.

A heterogenitás hatásának figyelembevétele

A közeg heterogenitását az üledékes kőzetek, és főleg a tárolók esetében — 
mint említettük — elsősorban a porozitás jelenti, amely a mechanikai tulajdon
ságokat és a mérhető geofizikai paramétereket egyaránt jelentősen befolyásolja. 
A rugalmas hullámok porózus kőzetekben való terjedését jó közelítéssel fejezi ki 
a közismert Wyllie-féle átlagidő-egyenlet:

At =  0 -A t f + ( l - O ) - A t m,

ahol Atm a mátrix, Atj a pórusokat kitöltő fluidum terjedési ideje és Ф a 
porozitás. Az egyenletből az világiik ki, hogy az akusztikus sebességméréssel 
kapott, az első nyomáshullám beérkezésével mért terjedési idő {At) értékét, 
hogy befolyásolja a porozitás nagysága és a pórusfluidum jellege. Ha viszont 
feltételezzük, hogy a kőzet rugalmassági tulajdonságainak a hordozója a mátrix, 
akkor a Atm mátrixsebesség (illetve -idő) nyújt lehetőséget a kőzetváz, vagyis az 
egész kőzet szilárdsági állapotának (egyelőre inkább csak rugalmassági állandói
nak) a meghatározására. E feltételezés mindenképpen helyes és jogos, a rugalmas 
hullámok közvetítése a gyorsabb terjedést jelentő szilárd szemcséken, a vázon 
történik, így feltétlenül ennek, mint közegnek a tulajdonságaitól függnek a ter
jedés jellemzői is.

Az inhomogenitásnak, a porozitásnak a figyelembevétele céljából leghelye
sebbnek tehát a porozitáskorrekció tűnik. Ügy végezzük el, hogy a mért sebes
ségből, illetve At-b6\ a mátrixsebességet, ill. Atm-et kiszámítjuk, s ezt a mennyi
séget hozzuk a (2) és (3) egyenletek szerint kapcsolatba a mátrix rugalmassági 
modulusaival. A korrekció elvégzéséhez, pontosabban a mátrixidő számításához
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ismernünk kell (más mérésekből vagy értelmezésből) a porozitás nagyságát, to
vábbá meg kell becsülni a fluidumidő értékét is. A számítással kajaott /m-mel 
számolunk azután a (2) és (3) egyenletekben Atc helyett. A heterogenitás jelentős 
részét ezzel a korrekcióval kiküszöbölhetjük, anizotrópia esetében azonban an
nak korrigálására nincs módunk.

A Poisson-szám figyelembevétele

A rugalmas állandók számításához a Poisson-számra csak az (1) egyenlet 
alkalmazása esetén nincs szükség. Sajnos azonban a jelenlegi szelvényezési tech
nika nem ad módot a nyírási szónikus sebesség, illetve terjedési idő folyamatos 
mérésére, a számításokhoz így egyelőre csak a (2) és (3) egyenlet használható a 
felsorolt összefüggések közül; ezek alkalmazása viszont megköveteli a Poisson- 
szám ismeretét. E célból szükség lehet bizonyos kísérleti mérésekre, ha rendel
kezésre áll kellő számú kőzetminta és megfelelő vizsgálati berendezés.

A litológia ismeretében lehet esetenként irodalmi adatokat is fölvenni, bősé
gesen találhatunk ugyanis különféle vizsgálati leírásokat, amelyek ilyen adatokat 
megadnak az egyes kőzetfajtákra. Szóba kerülhet egy állandó értékkel való 
munka is, de ez olykor jelentős hibákhoz vezet a számításokban, főleg nagyon 
változatos rétegsorok esetében.

Egy más irányú törekvést mutatnak be Anderson és szerzőtársai: a Gulf- 
Coast terület homokköveire összefüggést állapítottak meg a Poisson-szám és az 
agyagtartalom között, mechanikai számításaikhoz ezt használták föl:

у  =  0,125^ + 0,27, (4)
ahol q az agyagosság, amelynek értéke ugyancsak számítható különféle geo

fizikai szelvényekből.
Mi a későbbiekben bemutatandó számításainknál alkalmaztuk ezt az össze

függést is, hogy az agyagtartalom hatását a mechanikai paraméterekre érzékel
tessük, tudva természetesen azt, hogy a mi területeinken ez a kifejezés nem érvé
nyes. Nálunk érvényes adatok hiányában számításaink másik részét egy állan
dónak felvett Poisson-számmal végeztük el. Célunk a jövőben az ilyen számítások 
további pontosítása.

Meg kell említeni azonban azt is, hogy a Poisson-számban elkövetett hibának 
az eredmények pontosságára kisebb a jelentősége, az ilyen hiba hatása a (2) és (3)

\ _  2 if
egyedietekre kisebb. Ha például a (2) egyenlet------- — tényezőjében a Poisson-

1 — ta
szám értéke 0,25-ről 0,30-ra nő, akkor a tényező értéke 0,67-ről 0,57-re csökken. 
A (3) egyenletben a változás még elenyészőbb: a Poisson-szám említett változása
mellett a ——— j ^mdssze 0,83-ról 0,74-re változik csupán. 

Л-У
Az E értékében tehát a Poisson-szám megválasztásának a szerepe el is hanya
golható. (Ezzel természetesen nem akarjuk azt mondani, hogy a Poisson-szám 
valódi értékét nem szükséges ismernünk.)

A rugalmassági állandók és a kőzetszilárdság kapcsolata

A rugalmassági modulusok minden bizonnyal jellemzik a kőzet, talán pon
tosabban a kőzetváz mechanikai állapotát, de csak a rugalmas alakváltozás ha
tárain belül. A kőzet folyási határát, ezt a keresett szilárdsági jellemzőt a rugal-
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mas hullámok terjedési sebessége nem szükségszerűen tükrözi. Megelégedhetünk 
ugyan a kőzetek mechanikai jellemzésére a rugalmassági tulajdonságok felvételé
vel, vagy számításával is, mint ezt egyes külföldi vizsgálatok esetében tették is. 
Például a Schlumberger-cég Mechanical Properties Log elnevezésű, bő mérési 
programra alapozott mechanikai számítási rendszerének eredménye egy szelvény, 
amelyik a nyírási rugalmassági modulust, a kompresszibilitást (ez a térfogati ru
galmassági modulus reciproka) és e két mennyiség hányadosát tartalmazza, 
több más értelmezés útján kapott paraméter mellett. Ennek a mechanikai inter
pretációs rendszernek az ismertetése rámutat arra, hogy kapott rugalmassági 
adatokat megadó görbék szelvényén jól láthatók a mért lyukszakasz lágy, laza 
és kemény „erős” rétegei, vagyis tükröződnek bennük a kőzetek szilárdsági tu-

1. ábra. Korreláció a Young modulus (E) és a 
mórt plaszticitási határok (cr) között

Puc. 1. Корреляция между модулем Юнга (Е) 
и измеренными пределами пластичности (а)
Fig. 1 Correlation between the Young modulus 

(E ) and measured plasticity limits (cr)

lajdonságai is, a folyási határ vagy a kőzetszilárdság [2]. Látszólag tehát meg
van a kapcsolat a kőzet rugalmassági modulusai és szilárdsága között. Ezt a 
tényt a nálunk végzett magmintavizsgálatok eredményeivel is sikerült alátá
masztani. Korreláltuk ugyanis egymással egy sorozat kőzetmag különféle me
chanikai vizsgálatainak eredményeit; többek között a mért nyomási Young- 
modulusokat és az ugyancsak minden mintán megmért folyási határokat. Az 
összetartozó adatok az 1. ábrán láthatók. Lineáris regresszióval meghatároztuk 
az adatoknak az ábrán ugyancsak feltüntetett közelítő egyenesét, amelyet azután 
számításainknál használtunk is. Ennek egyenlete:

af =  1,68 • E  • 10-3 + 13,3
A ponthalmaz korrelációs együtthatója 0,82, ami jó kapcsolatot igazol.
A szoros összefüggés jelensége érdekes, sőt meglepőnek is mondható, mert 

azt fejezi ki, hogy a rugalmassági modulus, a rugalmas alakváltozás egy ará
nyossági tényezője egyenesen arányos a kőzet törőszilárdságával. Meglepő ez 
azért, mert a szerkezeti anyagok, elsősorban a fémek esetében ez a két paraméter 
általában teljesen független egymástól.

A kőzetek esetében nyilvánvalóan más jelenségek játszódnak le — éspedig 
a rugalmas és a rugalmatlan tartományban egyaránt —, mint a homogén és 
izotróp fémek esetében. Ezt a következőképpen lehet magyarázni. Egy adott
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összetételű heterogén szemcsékből álló üledékes kőzet a kompakció egy bizonyos 
fokán rugalmassággal rendelkezik. Ez a rugalmasság, amelyik a szemcsék kö
zötti kapcsolatot jellemzi, képes az akusztikus, rugalmas hullámok továbbítá
sára, közvetítésére. Ugyanakkor természetesen bizonyos deformációk elviselésére 
is képes a kőzet, rugalmasan is. Van egy határterhelés (éppen ez a folyási határ), 
amelynél kisebb igénybevételek még csak rugalmas, nem maradó alakváltozáso
kat okoznak a kőzeten. Ha a terhelés nagyobb lesz, mint ez a határérték, akkor 
a szemcsék közötti cementálódás megtörik, maga a szemcse is sérülhet, és be
következik a törés. A törés egy újabb állapothoz vezet, a kőzet egy tömörebb 
helyzetbe kerül. Ebben a helyzetben az egyelőre még laza kőzet kompaktáltabb, 
kisebb a porozitása és az áteresztőképessége is. Ebben az állapotban a szemcsék 
összeérő felületein nagy nyomás lép föl, ez nyomásos oldódást hoz létre, kar
bonátokban és kvarchomokkövekben egyaránt [3], [4]. A nyomásos oldódás 
hatására rövid idő alatt kialakul egy újabb, kompaktáltabb kőzet, amelynek 
nagyobb a szüárdsága a jobb kötés miatt, de jobbak a rugalmas tulajdonságai is, 
nemcsak a porozitás csökkenése miatt, hanem a mátrix szemcséinek jobb, na
gyobb felületen való érintkezése, jobb kötődése miatt. A jelenség végső ered
ménye a tapasztalatunknak megfelelő lesz: kialakul az ábra szerinti lineáris kap
csolat a nyomószilárdság és a Young-modulus között.

Az előbbiek alapján megállapíthatjuk, hogy a rugalmas hullámok terjedése 
és a kőzet szilárdsága között megfigyelt kapcsolat alátámasztható elméleti meg
fontolásokkal is. Ennek tudatában megfelelő minőségű mérések alapján folya
matos számításokat végezhetünk és végeztünk is a mélyfúrással átfúrt különféle 
kőzetekre.

Ilyen számítások segítségével mód van a fúrólyuk jellegzetes szakaszainak 
a kijelölésére. A vizsgálat céljának megfelelően kell a szelvényekből számított 
szilárdsági értékeket az igénybevétellel összehasonlítani. A figyelembe vett 
igénybevétel ugyanis lehet a fedőterhelésből számított teljes kőzetnyomás (ezt 
vesszük figyelembe pl. vízszintes irányú perforált csatorna összezáródásának 
vizsgálata esetében), de lehet a horizontális igénybevétel is, amely a vertikálisból 
a Poisson-szám ismeretében számítható (ezt pl. lyukfalstabilitási kérdések ese
tében vesszük az összehasonlítás alapjául).

Számolási példa bemutatása

Az egyik magyarországi mélyfúrásban a Schlumberger-cég bécsi kirendelt
sége által készített geofizikai szelvények digitális regisztrátumából, valamint 
gépi értelmezési adatokból folyamatosan gépi úton számítottuk a Young- 
modulust, a nyírási modulust, valamint a folyási határt állandónak feltételezett 
Poisson-számmal. Kísérleti célból az idézett (4) egyenlet alapján is figyelembe 
vettük a Poisson-számot, mint azt már említettük. A számításokat a porozitással 
korrigált mátrixsebességre végeztük el hosszabb lyukszakaszon. A 2. ábrán egy 
részletét mutatjuk be a lyuknak. Az E modulus mellett láthatjuk a folyási ha
tár (4) egyenlettel számított görbéjét. Feltüntettük összehasonlítás céljából a 
kizárólag mélyfúrási megfigyelések alapján számított dcs-görbét is, amely a 
fúrhatóságra jellemző kitevőt ábrázolja. Látható, hogy a fúrhatóság és a folyási 
határ között az egyezés nagyon jó.

A folyási határ görbéjére rárajzoltuk az
8  =  p + av
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fedőnyomás-eloszlást is. Ebben a gyakran használt összefüggésben 8  a teljes 
fedőnyomás, p a pórusnyomás és av a vertikális mátrixfeszültség. A p egyenesét 
úgy vettük fel, mintha a pórusnyomás végig hidrosztatikus lenne. Ha a pórus
nyomás lecsökken, akkor a mátrixfeszültség szükségképpen megnő, s láthatóan 
az ábrázolt szakaszon is előállhat ennek következtében a mátrix túlterhelődése, 
a törés. Ennek azután egyenes következménye lehet az áteresztőképesség esése.

Befejezés
Befejezésül röviden utalunk rá, hogy az ismertetett rendszer több szempont

ból is eltér az ilyen célra már sok helyen alkalmazott metodikától. Elsősorban a 
heterogenitásra, porozitásra való korrekció újszerű, de hasonlóképpen idesoro
landó a rugalmassági állandók és a szilárdsági tulajdonságok közötti összefüggé
sek meghatározása is. Ki kell hangsúlyozni, hogy jó eredmények csak pontos és 
jól kalibrált szelvényezések birtokában várhatók. Célszerű a terepen azonnal 
digitálisan is rögzített szelvények felhasználása, mert így az utólagos digitali
zálással járó hibák elkerülhetők. A mintavételi sűrűség szerepe ugyan nem nagy, 
de a sűrű mintavételezés nem árt a számítások pontosságának, mi például a 
bemutatott példa esetében 15 cm-es mintavételi sűrűséggel kaptuk a szép ered
ményeket. A mérési programot úgy kell megválasztani, hogy precíz porozitás- 
számításra legyen lehetőség, továbbá előnyös több agyagindikátor-mérés ke
resztülvitele is, q pontosabb megismerése céljából.
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