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A cikk összefoglalja a hagyományos rétegmegnyitást megelőző és az ilyen rétegmegnyitás során 
fellépő olyan körülményeket, amelyek a termelő réteg termelési viszonyait erősen befolyásoló kútközeli 
zóna permeabililásának leromlását okozzák.

Ismerteti a termelőcsövön keresztül történő rétegmegnyitás néhány előnyét.

В статье обобщаются явления, возникающие перед традиционным вскрытием пластов 
и во время их вскрытия, которые сильно влияют на призабойную зону скважин и приводят 
к ухудшению проницаемости пород.

В статье отмечается несколько преимуществ перфорации пласта через насосно
компрессорную трубу.

The paper analyses the conditions prevailing around the borehole before perforating and those 
created by performance of these jobs. These conditions are highly responsible for the deterioration of per
meability in the neighborhood of borehole which, in turn, greatly influences the production rate of the 
paying zone.

The paper also refers to some benefits of the perforating jobs accomplished through tubing.

A mélyfúrás mélyítése során alkalmazott öblítőfolyadékok minden esetben 
tartalmaznak különböző szilárd anyagokat és vegyszereket. Ez az állapot nem 
szüntethető meg, a kellő recept szerint készített öblítőfolyadék a mélyfúrás le
méi yíthetőségének elemi feltétele. A fluidumtárolók átfúrásakor azonban ez az 
öblítő folyadék a réteg későbbi termelőképességére káros hatással van.

A károsodás megjelenési módja az, hogy erősen lecsökken a kút későbbi ter
melési viszonyait döntően befolyásoló, eredeti kútkörnyéki permeabilitás. A ré
tegkárosodást az öblítőfolyadéknak a rétegtartalommal és kőzettel való fizikai és 
kémiai kölcsönhatása eredményezi. Ehhez járulhat a cementezés során a kőzetbe 
nyomott cementtej kedvezőtlen hatása is.

A réteg vizsgálata, illetve termelésbeállítása céljából végzett hagyományos 
rétegmegnyitáskor a mélyfúrást legalább a mélyítésekor alkalmazott sűrűségű 
öblítőfolyadékkal töltik fel és ennek a hidrosztatikai nyomása — műszaki-biz
tonsági okok miatt — minden esetben nagyobb a rétegnyomásnál.

A perforáció létrejötte pillanatától a termelés valamilyen művi úton történő 
beindításáig a rétegnél csak a kútból a réteg irányában történő öblítőfolyadék
áramlás működik, és ez a már említett mechanizmus szerint egyrészt a rétegbe 
nyúló perforációs csatorna falain és a csatorna falából kiinduló mikrorepedések 
felületein átdiffundálva tovább növeli a kútkörnyéki elárasztást, másrészt a per
forációs csatornában kiülepedett szilárd anyagként rontja a beáramló rétegfluid- 
um nyomásviszonyait. A réteg felé irányuló áramlás a perforációs csatorna ön
tisztulását — a jet perforálásnál visszamaradó fémtöredékek és kőzettörmelék- 
kimosását — is meggátolja.

Földtani-rezervoármechanikai szempontból tehát a fúrás mélyítése során 
kivédhetetlenül károsodott tároló, a hagyományos rétegmegnyitás során olyan 
mértékben tovább károsodhat (permeabilitása a kút környezetében oly mérték
ben csökkenhet), hogy közvetlenül nem lesz termelésbe állítható.
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A rétegkárosodás mértéke, utólag, (a hagyományos rétegmegnyitás után) 
savazással csökkenthető, de ez technikailag nehézkes, költséges és egyebek között 
a kút műszaki állapotát is rontja, mert csökkenti vagy megszünteti a cement
palást függőleges izolációját. Ez esetleg kút javítást tesz szükségessé, ami a költ
ségeken túl ugyancsak rétegkárosító hatású.

Mindezek együttes eredményeként nem egyszer le kell mondani a telepek 
optimális termeltetési feltételeiről: csökkent kúthozammal, kedvezőtlen gáz-fo
lyadék viszonnyal és depresszióval, nagyobb víztartalommal kell a telepeket 
művelni. Ez csökkenti a kihozatalt, növeli a termelési költségeket. A réteg
nyomásnál nagyobb kútnyomás mellett végzett perforáláskor keletkező akadá
lyokat csak jelentős nyomáscsökkentéssel lehetne eltávolítani, de gyakori eset, 
hogy a kútnyomás mérséklésekor a perforált réteg egyes — természetesen a leg
nagyobb permeabilitású — szakaszai termelni kezdenek.

Mivel a depresszió tovább nem növekszik, a még ki nem tisztult perforációs 
csatornák később sem vesznek részt a termelésben. Ez a „rosszul” megnyitott 
rétegszakaszok szénhidrogén vagyonának lefűződéséhez vezethet, a működő 
perforációkban létrejövő nagy áramlási sebesség viszont kőzetszemcséket sodor
hat a kútba, azaz megnő a homokosodási hajlam. Fenti kedvezőtlen hatások a 
gáztárolóknál különösen élesen jelentkeznek.

Földtani szempontból tehát alapvető igény, hogy
— a fúrás mélyítése idején csökkenjen az elárasztás mértéke, (ez független 

a rétegmegnyitástól),
— ne jöjjön létre a kútból a rétegbe irányuló áramlás,
— a rétegből a kútba irányuló fluidum áramlási viszonyai (nyomás, sebes

ség, fajlagos mennyiség) optimálisak legyenek (optimális depresszió).
A hagyományos módon történő rétegmegnyitáskor a kút műszaki bizton

sága a kitörésvédelem szempontjából sem előnyös.
A magyarországi kitörések körülményeit vizsgálva megállapítható, hogy a 

kitörések zöme a szerszámmozgatások — ki- és beépítés — idejére esik, a fúrás- 
és lyukbefejezés időszakában egyaránt. A műveletek gyakoriságának csökkenté
sével a kitörések veszélye is mérséklődik.

A szerszámmozgatások alatt a kút két okból indulhat be:
— nem megfelelő iszapsűrűség
— lyuktöltés elmaradása miatt.
Annak ellenére, hogy a szabályzatok szigorúan előírják az alkalmazandó 

iszapsűrűséget és a kiépítések alatti lyuktöltések számát, bizonyos nehezen ki
küszöbölhető emberi tényezők hatása miatt a veszélyhelyzetek száma az évek 
során emelkedik. Hagyományos rétegmegnyitáskor szerszám (termelőcső) nincs a 
kútban, azt csak a rétegmegnyitás után építik be. A kitörés szempontjából kü
lönösen veszélyes rétegmegnyitási és azt követő beépítési időszak potenciális 
veszélyességét csak egyébként indokolatlanul magas öblítőfolyadék sűrűséggel 
csökkenthetnék. Ez viszont tovább rontja az elárasztási viszonyokat és — nem 
utolsósorban — az adalékanyag fokozott felhasználása növeli a költségeket.

A hagyományos rétegmegnyitás helyett alkalmazandó, termelőcsövön ke
resztül történő rétegmegnyitás esetén, a rétegmegnyitás időszakában, a rezervoár- 
mechanikai rétegkárosodások kiküszöbölhetők és a kitörésveszély is gyakorlati
lag megszüntethető.
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A tároló védelmét ilyenkor úgy biztosítják, hogy a kábel kitörés-gátló és lub- 
rikátor-rendszer jelenléte miatt

— az egyébként is általában ismeretlen rétegnyomásnak az öblítőfolyadék 
hidrosztatikus nyomásával történő ellensúlyozása nem szükséges,

— ezért szilárd anyag nélküli, tetszőleges sűrűségű, a tárolóval (fluidumával 
és mátrixával) jól hasonuló (víz, sósvíz, olaj, savas stb.) lyukfeltöltő fo
lyadékot alkalmazhatnak,

— a fluidum optimális beáramlási viszonyait biztosító depressziót létesíte
nek az előző bekezdésben említett lyukfeltöltő folyadék nívójának s ü l 
lyesztésével vagy rányomás útján, így a rétegmegnyitás pillanatában a 
kút irányába történő áramlás jön létre.

Földtani-műszaki szempontból a termelőcsövön keresztül történő rétegmeg
nyitás további előnyei:

— lehetőség nyílik a hidrosztatikus alá csökkent rétegnyomású tárolók 
szennyezésmentes megnyitására is,

— a megnyitás hatékonyságának javulása miatt kisebb fajlagos lövés
szám alkalmazható. Ez lehetővé teszi a hatásosabb szelektív rétegkezelést 
a perforációtömítő golyók alkalmazásával,

— kutató fúrások rétegvizsgálatánál az ideális lyukfolyadék és depresszió 
alkalmazása miatt a rétegből azonnal meginduló beáramlás lehetővé 
teszi az „érintetlen réteg” tökéletes vizsgálatát egyebek között úgy, 
hogy módot ad a rétegnyomás azonnali mérésére,

— az esetenként elkerülhetetlen rétegkezelés tömítős kútkiképzésénél is 
szennyezésmentes rétegmegnyitással végezhető el,

— kétszintes kútkiképzésnél a szerelvények beépítése után tetszőleges idő
ben, akár évek múlva is lehetővé teszi az egyik szint rezervoármecha- 
nikai vagy termeléstechnikai szempontból indokolt utólagos negnyitá- 
sát.

A kitörés elleni nagyobb védelmet úgy biztosítja a termelőcsövön keresztül 
történő rétegmegnyitás, hogy

— a cementdugóval védett kút beépített termelőcsővel, tehát a veszélyes 
szerszámmozgatás (be- kiépítés) igénye nélkül, továbbá a lyukfeltöltő 
folyadék sűrűségére és a rendszeres lyuktöltésre érzéketlenül tudja várni 
a rétegmegnyitást,

— a kútfej szerelvények a rétegmegnyitás előtt felszerelhetők, így próba
nyomásuk (zárásvizsgálatuk) — ellentétben a hagyományos rétegmeg
nyitással — egyáltalán elvégezhető, a kút biztonságát növeli.

A módszer alkalmazásának jelentős gazdasági előnyei is vannak.
Ilyenek:
— Meggyorsítja a réteg vizsgálati munkákat. A hagyományos perforáláshoz
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— Feltárókutak esetében a gazdasági eredményeket lényegesen javítja, 
hogy a későbbi újra- vagy hozzáperforálások lyukbefejező- vagy kút
javító berendezés odaköltöztetése nélkül is elvégezhetők.

— A réteg vizsgálatok és kút javítások időszakában lényegesen csökken, a 
meddő vagy kis beáramlást adó rétegek vizsgálata esetén elmaradhat a 
kezelt öblítőfolyadék alkalmazása.

így jelentősen kevesebb
— az iszapjavító anyagok felhasználása
— az iszap javításra fordított idő
— A gázmezők feltárására fúrt kutak száma csökkenthető, mivel a kút- 

környéki permeabilitás javulása miatt a kutak kapacitása nő.

A módszer alkalmazásának főbb feltételei

A módszer olyan nagy hatékonyságú perforátorokat igényel, amelyek kis 
méretük lévén, a különböző méretű termelőcsöveken átbocsáthatók és elrobban- 
tásuk során hordozószerkezetükkel együtt teljes mértékben megsemmisülnek, 
vagy a hordozószerkezet az elrobbantás után visszahúzható.

Igényli még a módszer a kellően nyomásálló kábelkitörés-gátló és lubrikátor- 
rendszer meglétét is.

Ugyanilyen nélkülözhetetlen a lubrikátoron keresztül alkalmazható karot- 
tázs kábel is.

Megfelelő perforátorok korábban csak az Egyesült Államokból voltak be
szerezhetők. Az 1980 —81-ben korlátozott mértékben beszerzett perforátorokkal 
az egy lövésre eső fajlagos költség 25,23 US $ volt. A magyar olajipar évente kb. 
100 ezer perforátort használ fel.

Időközben hazánkban a Vegyi- és Robbanóanyagipari Felügyeletnél a kő
olajipar kezdeményezésére intenzív műszaki fejlesztési munkák eredménye
ként megfelelő hatékonyságú, kis méretű, kellő nyomás- és hőállóságú perforáto
rokat (komplett robbantóláncot) hoztak létre. A választék növelése céljából, to
vábbi robbantólánc-típusok fejlesztése folyamatban van.

Ennek során a legnagyobb jelentőséget a perforációs csatorna mélysége 
kapja, mivel az utóbbi évek kutatási eredményei kimutatták, hogy a rétegmeg
nyitás hatásfoka ugrásszerűen nő, ha a csatornák a fúrási és cementezési műve
letek során károsodott, kisebb áteresztőképeseégű zónán túlnyúlnak, s az érintet
len rétegrészt is feltárják.

A perforátortöltetek átütőképességének fokozása méretük, vagyis a robba
nóanyag tömegének csökkentésével egyidőben csak a kumulatív robbantás el
méleti összefüggéseinek alapos tanúlmáftyozása és új szerkezeti elemeket tartal
mazó jeltöltetek kidolgozása révén érhető el.
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