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Bonyolult felépítésű szénhidrogén-tárolók kutatásánál 
végzett termelési kútszelvényezések tapasztalatai*

T Ó T H  J Ó Z S E F * *

Az elmúlt években a termelési kutszelvényezés módszerei felhasználásra kerültek a szénhidrogén 
bányászat kutatási feladatainak megoldásánál is. A dolgozat a felhasználás okaival, eredményeivel, vala
mint a repedezett tároló néhány megismert tulajdonságával foglalkozik.

За последние годы стали применять методы промыслового каротажа и при решении 
разведочн х задач на нефть и газ.

В данной статье изложены причины и результаты применения этого метода, а также 
некоторые свойства трещиноватых коллекторов.

In recent years, production well logging methods have been applied to the solution of tasks arising 
in hydrocarbon exploration. This paper points out the causes of PWL application, presents its results 
and describes some features of fractured reservoirs made known by use of this meth od.

1. Bevezetés

A termelési kutszelvényezés, mint a mélyfúrási geofizika egyik ága, Magyar- 
országon a szénhidrogén-bányászat igényei alapján 1977-ben került széles kör
ben bevezetésre.

Feladata a szénhidrogéntelepek termelő, bésajtoló és megfigyelő kútjaiban 
végzett mérések alapján a művelés irányításához szükséges adatok (a tároló 
telítettségi viszonyainak alakulása, a fázishatárok helyzete, a kiszorító front 
mozgása, a kutak működése, műszaki állapota stb.) biztosítása.

Az utóbbi időben a kristályos medencealjzat repedezett, mállott zónájához 
kapcsolódó szénhidrogén-tárolók kutatásának hatékonyabbá tétele érdekében 
előtérbe került a termelési kutszelvényezés szénhidrogén kutatási célú felhasz
nálása is.

Jelenleg a mérések száma és az ellenőrzött eredmények már lehetővé teszik, 
hogy az egyedi kutakban végzett szelvényezések tapasztalatait általánosítsuk.

2. A termelési kútszel vény ezés kutatási célú alkalmazását kiváltó tényezők

A szénhidrogén-tárolók fúrásos kutatásánál a legfontosabb információ
szerzési eljárások a mélyfúrási geofizika és a réteg vizsgálatok.

A mélyfúrási geofizika feladata:
— Operatív jelleggel rétegvizsgálati intervallumok kijelölése.
— A fúrás által harántolt és rétegvizsgálatokkal is bizonyított szénhidro

gén-tároló összlet tárolóparamétereinek (effektiv porozitás, víztelítettség, effek
tiv tároló vastagság,. . .) meghatározása.

* A XII. Geofizikai Vándorgyűlésen elhangzott előadás.
** Kőolajkutató Vállalat, Szolnok.
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A karottázs javaslatokon alapuló rétegvizsgálatok feladata:
— az áteresztőképesség (Kejp K átl),
— rétegtartalom,
— rétegnyomás, réteghőmérséklet,. . . 

meghatározása, valamint
— a termel vény mintázása.
A kutatási mélység növekedésével előtérbe került a kristályos alaphegység 

repedezett-mállott zónájában kialakult szénhidrogén-tárolók kutatása. Ezek az
— általában metamorf kőzetanyagú,
— bonyolult felépítésű, blokkos szerkezetű,
— kis és kettős porozitású,
— nagy etázsvastagságú,

— — víztesttel is rendelkező
tárolók a mélyfúrási geofizikát sajátosan nehéz feladat elé állítják. Bár az utóbbi 
időben jelentős és eredményes erőfeszítések történtek a karottázs interpretáció 
fejlesztésére, másodlagos vagy döntően másodlagos porozitású tárolókőzetekben 
az egyik legfontosabb tárolóparaméter, a víztelítettség, szelvényekből nem ha
tározható meg.

Ez a tény, valamint a tároló fent felsorolt tulajdonságai azt eredményezik, 
hogy a telep csak nagyszámú réteg vizsgálattal ismerhető meg, ami jelentősen 
növeli a kutatási költségeket.

A rétegvizsgálatok számának csökkentése csak a vizsgálandó szakasz hosz- 
szának növelésével érhető el. Ebben az esetben viszont hagyományosan lefoly
tatott réteg vizsgálatokkal nem határozható meg, hogy a vizsgált intervallum 
melyik szakaszán történik beáramlás, illetve a különböző fázisok honnan szár
maznak.

A probléma feloldása, azaz
— a beáramlást adó zónák,
— a beáramlás intenzitása (hozamok),
— a kútba lépő fázisok származási helyének (a tároló fázishatárainak) 

meghatározása a termelési kútszel vény ezés feladata. Ez jellegében megegyezik 
a módszer egyik eredeti feladatával, a termelő kutakban végzett termelési 
profil és termel vény-összetétel meghatározással.

A termelési kútszelvényezés a szükséges adatokat
— a kútba lépő fluidum fizikai paramétereinek vizsgálata,
— a kútban mozgó fluidum és az áteresztőképes rétegek, illetve rétegtar

talmuk kölcsönhatásai,
— a termelés (elnyelés) hatására az áteresztőképes rétegekben végbemenő 

változások közvetett kimutatása
alapján adja meg.

A módszer a kutat és a tárolót mint hidrodinamikai rendszert vizsgálja. 
Ez megegyezik a szénhidrogénkutatás eredeti feladatával, melynek célja a 
tároló, mint földtani képződményhez kapcsolódó hidrodinamikai rendszer 
megismerése.

A szolgáltatott adatok szelvényszerűek, a vizsgálatot képező tényezők 
közvetve kapcsolatba hozhatók a tárolóparaméterekkel (pl.: a beáramlás
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intenzitása — effektiv porozitás, áteresztőképesség; termel vény-összetétel — 
telítettségi viszonyok; a termelő zóna vastagsága — áteresztőképesség, effektiv 
tárolóvastagság).

A termelési kútszelvényezés feladatai részben átfedik a karottázs és a réteg
vizsgálatok feladatait, így a két módszer között szorosabb kapcsolatot terem
tenek.

A rétegvizsgálatoknál vézett kutatási célú termelési kútszelvényezések 
három csoportba sorolhatók:

1. Hosszú, 100 — 150 m-es nyitott (csövezetten) szakaszok beáramlás és 
termel vény-összetétel vizsgálatai.

2. Egyidejűleg több perforációval vizsgált tárolószakaszokon a hozam 
és a termelvény összetétel perforációk szerinti meghatározása.

3. Rétegvizsgálat közben jelentkező cső mögötti áramlások, illetve a ter
melvény származási helyének felderítése.

A módszer alkalmazására eddig Kiskunhalas ÉK, Üllés, Sarkadkeresztúr 
és Szeghalom kutatási területeken került sor.

3. A szénhidrogén-kutatási célú mérések tapasztalatai

3.1. A kutatás hatékonyságának növelése
A feladatok megoldása a rendelkezésre álló neutron-neutron termikus és 

természetes gamma (N T; TG), nagy felbontóképességű lyukátmérő (DL), 
nagy érzékenységű abszolút és differenciális hőmérséklet (TEL; TE DL), 
folyadék elektromos fajlagos vezetőképesség (CFL; folyadék sűrűség (DEFL); 
forgólapátos (VEM L), packeres forgólapátos (QPK), izotópinjektoros (VEIT) 
és termokonduktív (QTEL) áramlás, ill. hozammérésekből a mérési körülmények 
(a kút műszaki kiképzése, hőmérséklete) a fázisok várható száma és mennyisége 
alapján tervezett szelvény kombinációkkal történik.

Az adatszolgáltatás a szel vény választék és a műszerpark jellemzői miatt 
kvalitatív-félkvantitatív jellegű. Ez a kutatás által a módszerrel szemben tá 
masztott igényeket jelenleg kielégíti. Kedvező esetben, mint az 1. cibra szemlélteti, 
akár minimális számú mérés (pl. TEL —CFL vagy TEL —CFL —DEFL kom
binációk) kvalitatív kiértékelése is olyan információkat ad, melyet csak több 
szelektív rétegvizsgálat biztosítana. (A bemutatott ábrák csak a jellemző esetek 
bemutatásához szükséges minimális adatot tartalmazzák. A gyakorlatban 
a feladatok megoldásához 5 — 6 db dinamikus és statikus kútviszonyok között 
felvett szelvény szükséges.)

Az eddig lefolytatott mérések eredményei azt bizonyítják, hogy a módszer 
hatékonyan képes segíteni a kutatást, akár nyitott, akár csövezett rétegvizs- 
gálatnál kerül sor alkalmazására.

Amennyiben a kútkiképzés és a kőzetviszonyok megengedik, a hosszú 
nyitott szakasz termelésbe állítását, kedvező beáramlásviszonyok esetén már 
az első réteg vizsgálattal meghatározhatók vagy behatárolhatók a fázishatárok 
és kijelölhetők a pontosabb tárolóviszonyok megismerése érdekében szelek
tíven vizsgálandó zónák. Ez lehetővé teszi a réteg vizsgálatok számának csök
kentését. Adott kutatási terület több fúrásában végzett mérések elősegítik 
a tároló szerkezetének pontosabb megismerését azáltal, hogy a blokkokat eltérő 
fázishatáraik jellemzik. A gyorsabb és megbízhatóbb információszerzés így 
közvetve kutatófúrásokat is megtakaríthat.
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kútszelvényekből.
Рис. 1. Водонефтяной контакт и определение интервалов притока при добыче;

Fig. 1. Determination of oil-water contact and producing intervals by means of production well
logs.
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Csövezett kutak rétegvizsgálatainál végzett méréseink bizonyítják, hogy 
a kutak rossz cementpalástja miatt előfordulnak cső mögötti áramlások. Emiatt 
a réteg vizsgálati eredmény nem a perforációval szembeni réteget jellemzi és 
halmaztelep esetén erre sokszor nem, vagy csak akkor lehet következtetni, 
amikor már a vizsgálat nem ismételhető meg. Amennyiben ez a tároló blokkos 
felépítésével is kombinálódik, úgy a tárolóról a kutatás első fázisában a valósá
gosnál bonyolultabb vagy egyszerűbb kép alakulhat ki. Ez kihatással van 
a további kutatófúrások és réteg vizsgál átok számára, illetve a készletszámítás 
pontosságára.

Fentiek miatt szükségesnek tartjuk új kutatási területek első kútjaiban 
a rétegvizsgálatok sterilitásának ellenőrzését akkor is, ha cső mögötti áramlásra 
utaló jel nem jelentkezik.

A módszer alkalmazásának eredményeit konkrétan a következők is bizo
nyítják:

1. Kiskunhalas ÉK-en, ahol a legtöbb mérés történt, a tároló blokkjainak 
lehatárolásánál nyújtott hatékony segítséget.

2. Üllésen olyan olajtároló réteget derített fel, amit a kútban cső mögötti 
áramlás miatt a réteg vizsgálat meddőnek mutatott.

3. Szeghalom, ahol eddig tíznél több lemélyített és részben kivizsgált ku
tatófúrással még nem sikerült az olaj víz fázishatárt p o n t o s a n  lehatárolni, az 
első (de valószínűleg csak egy blokkra érvényes) és a kutatási állapot jelentésben 
is elfogadott adatot a termelési kútszel vény ezés szolgáltatta.

A termelési kútszelvényezés alkalmazásánál korlátokat szab a kutak mű
szaki kiképzése és a lyukműszere, hőmérséklettűrése. A meglevő műszerparkkal 
a beáramlás- és termel vény-összetétel meghatározásokat 150 °C, a cső mögötti 
áramlások felderítését 200 °C kúthőmérsékletig tudjuk biztonságosan végezni, 
de folyamatban van magasabb hőmérséklettűrésű eszközök beszerzése.

3.2. A karotázs interpretáció és a termelési kútszelvényezési eredmények össze
hasonlítása

A termelési kútszelvényezés szelvénykombinációinak tervezésénél és értel
mezésénél minden esetben felhasználjuk a nyitott lyukban mért karotázs 
szelvényeket. Az eddigi eredmények alapján a következők állapíthatók meg:

1. Az áteresztőképesség megítélése szempontjából a termelési kútszel - 
vények az operatív karotázs értelmezés réteg vizsgálati javaslatait általában 
alátámasztják. A tényleges és a karotázs szelvények alapján várható beáramlás- 
viszonyok közötti egyezés jobb, ha nyitott rétegvizsgálat történik, valamint, ha 
a szelvényezés és a nyitott rétegvizsgálat között nincs nagy időkülönbség.

2. Alkalmunk volt ugyanabban a kútban a Schlumberger CORIBAND 
interpretáció, a nyitott réteg vizsgálatoknál végzett termelési kútszelvényezés 
és a csövezés utáni szelektív rétegvizsgálati eredmények összehasonlítására 
(2. ábra). Ez alapján megállapítható, hogy csak karotázs szelvényekből még 
korszerű mérések és interpretáció esetén sem valószínű a repedezett tárolók 
fázisviszonyainak pontos meghatározása. (A tároló elsődleges porozitású szaka
szán az eredmények jól egyeztek.)

3. A termelési kútszelvényezési eredmények és a kvantitatív karotázs 
interpretáció együttes felhasználása az eddigieknél lényegesen jobb és megbíz
hatóbb geofizikai adatszolgáltatást tesz lehetővé.
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2. ábra. Kvantitatív karottázs interpretáció (CORIBAND), termelési kútszelvényezés (nyitott 
rétegvizsgálat) és szelektív rétegvizsgálatok eredményei repedezett tárolószakaszon.

Puc. 2. Количественная каротажная интерпретация (КОРИБАНД) промысловый каротаж 
(открытое испытание пласта) и результаты селективных опробований пластов для тре

щиноватого интервала.
Fig. 2. Results of quantitative log interpretation (CORIBAND), of production well logging (comple
tion in open hole) and that of selective well completions in an interval of a fractured reservoir.
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3. ábra. Nagy intenzitású beáramlás repedésen keresztül. 
Рас. 3. Приток большой интенсивности через трещину. 

Fig. 3. Large volume inflow through fracture.

3.3. A repedezett tárolókról nyert információk
A mérési eredmények bizonyítják, hogy amennyiben a tároló vizsgált 

intervallumában vannak nyitott repedések, vagy makrorepedezett-üreges zónák, 
úgy a termelés jelentős részét azok adják. (A3, ábrán bemutatott esetben ez pl. 
lényeges hőmérséklet-növekedéssel jelentkezik.) Ez azt eredményezi, hogy 
a rosszabb áteresztőképességű szakaszok lefűződnek, ami a kihozatali tényezőt 
csökkenti.

A jó áteresztőképességű repedésrendszereken keresztül a kutak elvizesedése 
gyorsan és a kút bármely szakaszán bekövetkezhet. Méréseink kimutattak a sta
tikus telephőmérsékletnél több (°(7)-al magasabb és alacsonyabb hőmérsékletű 
vízbelépést is, ami távoli (mélyebb vagy magasabb szerkezeti helyzetben levő 
rétegből származó) vízutánpótlódást jelent.

A tárolókőzet áteresztőképessége időben és a kútmunkálatok következtében 
romlik. Ez három okra vezethető vissza:

113



4. ábra. Repedés össze záródása. 
Puc. 4. Закрытие трещины. 

Fig. 4. A fracture shut up.

1. A réteg a fúrás túlegyensúlyozottsága miatt elszennyeződik.
2. A repedések a kút környezetében összezáródnak (4. ábra).
3. Béléscső cementezése során a repedésekbe cement hatol.
Fentiek szerint nem mindegy, hogy a rétegvizsgálatokra milyen időpontban 

és milyen körülmények között kerül sor. (Mennyi idő telt el a kút lemélyítése 
óta, nyitott vagy csövezett kútban történik-e a réteg vizsgálat.) A rétegvizsgá
latok elemzése alapján tendenciózusan jelentkezik, hogy a fúrás befejezése után 
közvetlenül lefolytatott nyitott rétegvizsgálatok jobb eredményeket adnak, 
mint ha azok későbbi időpontban történnek vagy megismételt vizsgálatra kerül 
sor.

A termelési kútszelvényezés segítségével az is kimutatható, hogy azok 
az intervallumok, amelyek nyitott rétegvizsgálatnál adtak beáramlást, csövezés 
után szelektíven vizsgálva esetleg csak rétegkezelés hatására termelnek. (Ezt 
a 2. ábrán bemutatott példa is szemlélteti.)

Ezeket a tényeket a beáramláshiányos rétegvizsgálatok számának növeke
dése miatt a mélyfúrási geofizikát érő kritikáknál mindenképpen figyelembe kell 
venni.

4. Következtetések
A termelési kútszelvényezés eddigi eredményei alapján bizonyította lét- 

jogosultságát a szénhidrogén-kutatásban. Amellett, hogy az eredetileg kitűzött 
feladatait teljesítette, a módszer alkalmazásáyal lehetővé vált a bonyolult fel
építésű, kettős porozitású tárolók néhány tulajdonságának jobb megismerése is. 
Ez felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú tárolókat célszerű a kút 
lefúrása után minél gyorsabban kivizsgálni. Ennek érdekében, ahol a kőzet
viszonyok megengedik, növelni kell a nyitott, vagy ha ez nem lehetséges a több- 
perforációs rétegvizsgálatok számát, ami viszont előrevetíti a termelési kút
szelvényezés eddiginél tervszerűbb, szélesebb körű alkalmazását is.
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