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C02 besajtolás ellenőrzése termelési kútszelvényezéssel
T Ó T H  J Ó Z S E F

A szénhidrogén-bányászatban üzemi kísérletek folynak különböző kihozatalnövelő eljárásokkal. 
A kísérletek ellenőrzése a termelési kútszelvényezés alkalmazását igényli. A cikk a C 02 — besajtolásnál 
végzett mérések eredményeit és 'problémáit ismerteti.

В настоящее время на нефтяных и газовых промыслах ведутся экс пере ментальные рабо
ты различными методами по увеличению отдачи пласта. Для контроля за опытами при
меняется эксплуатационный каротаж. В статье изложены результаты и проблемы гео
физических измерений при нагнетании в скважины С 02.

Different recovery enhancing methods are being tested in the Hungarian hydrocarbon producing 
industry. The control of these tests requires use of production well logging operations. This paper pire 
sents problems and results of measurments run in C 02 injection wells.

1. Bevezetés

A kőolajtelepek művelésénél a földtani szénhidrogénkészletnek csak kisebb 
hányada termelhető ki a telep saját energiájával.

A kihozatali tényező növelése érdekében különböző eljárásokat (pl. vízbe 
sajtolás) alkalmaznak a telepek nyomásának fenntartására, illetve csökkenésé
nek lassítására, de még a másodlagos eljárások alkalmazásával is jelentős szén
hidrogénkészlet marad vissza a tárolókőzetben. Hazánkban jelenleg üzemi kísér
letek folynak harmadlagos termelési módszerekkel, melyek célja a tárolókőzet
ben visszamaradt olaj egy részének gazdaságos kitermelése. így pJ. Demjénben 
föld alatti elégetéssel, a már kimerült zalai szénhidrogéntelepek esetében pedig 
C02 gáz besajtolásával foglalkoznak.

Egy-egy ilyen kísérlet költsége igen magas, lefolytatása és kézbentartása 
folyamatos ellenőrzést igényel, mivel csak így biztosítható az eredmények mű
szaki-gazdasági értékelése. A Kőolajkutató Vállalat Geofizikai Főosztálya 1980- 
ban kapott megbízást arra, hogy a budafai mezőben kezdődő C02 besajtolásnál 
kísérleti céllal termelési kútszelvényezéseket végezzen.

2. A kísérleti mérések feladatai

A mező művelési tervét a KFV, az SZK F I és az OKGT illetékes szakemberei 
készítették.

A terv szerint a kísérlet időtartama ̂ öbb év. Ezen belül a mező kútjaiba kb. 
2,5 évig C02 gázt, ezután kb. ugyanilyen időtartamban vizet sajtolnak. A besaj
tolás egyidejűleg két telep több rétegszakaszába történik olyan módon, hogy a be
sajtoló kutak többségében mindkét telep több perforációval meg van nyitva.

A művelet egyik sarkalatos pontja a telepekben az egyenletes elárasztás és a 
szükséges C02 koncentráció biztosítása. A besajtolt fluidum ugyanis a telepek 
jó áteresztőképességű szakaszaiban gyorsan előrehalad így a besajtolás szabá
lyozása nélkül az elárasztás nem lesz megfelelő.

A besajtolás szabályozásához szükséges:
— a kutakban megnyitott rétegek eredeti elnyelőképességének megismeré

se, és ez alapján
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— a különböző rétegek elnyelőképességének befolyásolása (a rossz nyelő
képességű szakaszok áteresztőképességének javítása vagy a jobb nyelő - 
képességű szakaszok áteresztőképességének csökkentése) és ezután a be
avatkozás eredményének ellenőrzése.

A széndioxidos művelés megkezdése e]őtt olyan kísérletek elvégzése vált 
szükségessé, amelyek alapján kiválasztható a besajtolás szabályozásához szük
séges legmegfelelőbb eljárás. A kísérleten belül a termelési kútszelvényezés kapta 
azt a feladatot, hogy a kutak besajtolási (elnyelési) profiljának meghatározásá
val információkat szolgáltasson a besajtolás szabályozására tett intézkedések 
eredményességéről.

3. A mérési technológia kidolgozása

A gázbesajtoló kutak besajtolási profiljának meghatározása az előzőekben 
vázolt feladat szerint elsősorban az összes megnyitott réteg és rétegszakasz által 
nyelt gázmennyiség pontos (kvantitatív) meghatározását igényli.

A feladat megoldásához a következő tényezőket kellett figyelembe vennünk:
— a kutak műszaki kiképzése;
— a besajtolt gáz hozzávetőleges mennyisége és kutankénti megoszlása;
— a gáz kémiai összetétele;
— a rendelkezésre álló termelési kútszelvényezési eszközpark választéka és 

felhasználási lehetőségei;
— a mérendő kutak hiányos karottázs szel vény any aga.

Fenti tényezők számbavétele után meg kell állapítanunk, hogy az adatszolgál
tatás igényelt színvonalának maradéktalanul nem lehet eleget tenni, az alábbiak 
m iatt:

a) A kutak kiképzésénél elsősorban műszaki szempontok játszottak közre, a 
termelési kútszelvényezés igényeit csak másodsorban vették figyelembe. (2. áb
ra) A kutak zöme kétszintes, a perforációk egy része a termelőcső mögött he
lyezkedik el. Emiatt közvetlen módszerekkel (áramlásmérések) csak a besajtolt 
gázmennyiségnek a kút két szintje közötti megoszlása mérhető, a termelőcső 
mögötti perforációk elnyelése csak közvetett módon (radioaktív és hőmérséklet 
mérések alapján) detektálható.

b) A kutakban besajtolt gázmennyiség alacsony, normál állapotban néhány
szor tízezer m3/nap. Mivel a besajtolt gáz több nyelő perforáció között oszlik 
meg, várható, hogy a kutak alsó szakaszán az áramlási sebesség kisebb lesz, mint 
az áramlásmérő küszöbérzékenysége.

c) A gáz kémiai összetétele 80% C02, 16% CH, 2% N2; 0,4% H2S és 1 —2% 
H20, ezenkívül nyomokban 02. A széndioxid, kénhidrogén, víz és oxigén együttes 
jelenléte rendkívül nagy korróziós veszélyt jelent. Emiatt figyelembe kellett 
venni a mérőrendszer egyes elemeinek (lyukműszerek, kábel) és a lyukfej elzáró 
egység (lubrikátor) károsodását, valamint mérlegeltük a nagyobb értékű és ne
hezen pótolható lyukműszerek alkalmazását.

d) A  termelési kútszelvényezés eszköz és műszerparkja a feladat kijelölése
kor adott volt és fejlesztésére a mérések megkezdésére szabott határidőn belül 
nem nyílott lehetőség.

A feladatmegoldás tervezésekor — az előzőekben felsorolt tényezők okozta 
korlátokon túl — figyelembe kellett vennünk, hogy
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1. ábra. СО, besajtolásnál alkalmazott kútkiképzések 
Рис. /. Конструкции скважин, применяемые при нагнетании С02 

Fig. Í. Well head construction used at C02 injection

— a rendelkezésre álló különböző típusú áramlásmérők közül csak folyama
tos szelvényezésre alkalmas forgólapátos eszköz használható, (a szonda 
alacsony felbontóképességű, elsősorban nagy hozamú kutak szelvénye
zésére jó);

— nincs megfelelő nyomásmérő szonda, emiatt a mérések által lyukviszo- 
nyok között meghatározott besajtolási adatok normál állapotra nem szá
míthatók át.

e )  A kutak hiányos karottázs szelvényanyaga elsősorban a besajtolási profil 
mérések interpretációjánál okozhat nehézséget. A besajtolásra kijelölt kutak egy 
részét évtizedekkel ezelőtt fúrták és ezekben csak 1 : 1000 mélységléptékű normál 
ellenállás (POL) és természetes potenciál (SP) szelvény áll rendelkezésre. Ez ne
hezíti annak eldöntését, hogy a rétegek besajtolási profilja mennyire felel meg a 
tárolókőzet kőzetfizikai paramétereinek, azaz porozitásának és áteresztőképes
ségének. Ugyancsak problémákat vethet fel, hogy a kutakban a besajtolás meg
kezdése előtt nem vettek fel cement!og szelvényt, így a cementpalást állapota
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— figyelembe véve a kutak korát is — tisztázatlan, számítani kell cső mögötti 
áramlásokra.

A felsorolt tényezők figyelembevételével olyan mérési technológiát dolgoz
tunk ki, amely kompromisszumot teremt az adatszolgáltatási elvárások és az 
objektív lehetőségek között, szem előtt tartva azt is, hogy a mérési költségek a 
szükséges legalacsonyabb szinten maradjanak.

Ez a következő volt:
a) Két szondahosszas neutron-neutron termikus (NT/ 0,5 és 0,7 m) ter

mészetes gamma (TG) és hőmérséklet (TEL) alapszelvények felvétele a kísér
letre kijelölt kutakban a széndioxid besajtolás megkezdése előtt.

Feladatai:
— A rétegek kezdeti gáztelítettségének meghatározása.
— A hiányos karottázs szelvényanyag részleges pótlása.
— összehasonlítási alap biztosítása a besajtolás megkezdése után felveendő 

szelvények kiértékeléséhez. A különböző nyelő rétegekkel szemben ugyanis — 
a hozamok megváltozásán kívül elsősorban az elnyelt (döntően C02 tartalmú) 
gáz alacsony hidrogéntartalma miatti látszólagos neutron-porozitás csökke
nés, valamint a besajtolás hatására a rétegbe kerülő gáz expanziója miatti 
hőmérséklet-változás alkalmas a rétegek elnyelésének megítéléséhez. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy ezek a paraméterek a rétegben végbemenő 
változásokat is tükrözik míg az áramlás mérések csak a kút belső terében áram
ló fluidum mennyiségének megváltozását mutatják.
b) Ellenőrző szelvényezések a széndioxid besajtolás megkezdése után, a 

kísérleti munkák állapotának megfelelő időpontokban.
Ez a következőket tartalmazza:

— Két szondahosszas neutron-neutron termikus (NT/ 0,5 és 0,7 m) szelvényezés 
a rétegekben végbemenő telítettség-változás megfigyelésére.

— Forgólapátos áramlásmérés (VEML) a bcsajtolt gáz összes mennyiségének, 
valamint az egyes perforációk (perforáció szakaszok) által nyelt mennyiségek 
meghatározására.

— Lyukátmérő mérés (DL) az áramlásmérések kiértékeléséhez, valamint a kutak 
műszaki állapotának ellenőrzéséhez.

— Hőmérséklet-mérések (TEL) besajtolás közben és a besajtolás leállítása után, 
két időpontban, a nyelő rétegekkel szembeni hőmérséklet anomáliák meghatá
rozása és esetleges cső mögötti gázáramlás felderítése céljából.

4. A mérések eredményei

1981. április és 1983. január között a kísérletre kijelölt 3 db kúton elvégeztük 
az alapszelvények felvételét és a besajtolás megkezdése utáni első ellenőrző mé
rést. Ezenkívül 1 db kúton további két alkalommal végeztünk szelvényzést a 
besajtolás szabályozási-éljárások ellenőrzésére. (Megjegyzem, hogy a kúton fo
lyó munkák jellegéről és az elvárt eredményekről nem kaptunk információt, így 
ez mint szubjektív tényező, mérések interpretációját nem befolyásolhatta.)

A másik két kúton a további ellenőrző mérésekre későbbi időpontban kerül 
sor. A mérések ^folytatása nem volt problémamentes, alapvetően a besajtolt 
gáz agresszív hatása miatt. Ez két oldalról okozott nehézséget.
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— A lyukműszerek és a lyukfej elzáró egység gumialkatrészeit a gáz tönkre
tette, a fellépő tömítetlenség miatt gyakoriak voltak az eszközmeghibásodá
sok.

— A kútszerkezet korróziója és a csövek falán keletkezett lerakodás olyan szű
kületeket hoztak létre, amelyekben a szondák felültek, így a kutak teljes 
szakaszukon nem minden esetben voltak szel vény ezhetők.
A fenti problémák ellenére a mérések alapvetően sikeresnek mondhatók.
Az elvégzett mérések a következő információk szolgáltatását tették lehetővé:
a) A kutakban levő folyadékmérő helye. A folyadékmérő alatti perforációk

ba gázbesajtolás nem történik.
b) A besajtolt gáz (kútviszonyok melletti) mennyiségének megoszlása a két 

telep között mind egyszintes, mind kétszintes kútkiképzés esetén (2. ábra).
c) A kutak felső, nem termelőcső mögött levő perforációiba jutó gázmennyi

ség.

2. ábra. Kétszintes kút termelőcső mögötti perforációinak ellenőrzése
Puc. 2. Проверка перфорации в двухярусной скважине 

за насоснокомпресорной трубой
Fig. 2. Control of perforations behind tubing in a two level borehole
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d) A perforációk elnyelésére vonatkozó kvalitatív adatok
— a termelőcső mögött levő (2. ábra)
— a kút alsó szintjén elhelyezkedő, áramlásmérővel nem mérhető 

perforációk esetén.. (Az elnyelés ténye, relatív aránya.)
e) A perforációk effektiv (működő) hossza, azaz a rétegmegnyitás haté

konyságával összefüggő adatok.
f )  A rétegekben időben bekövetkezett gáztelítettség változás, ezen belül

— a telítettségváltozás tendenciája (3. ábra)
— a telítettség alakulása megfelel-e a tárolókőzet porozitás-áteresztőképesség 

viszonyainak.
g) A  kút műszaki állapotára vonatkozó adatok:

— korrózió, lerakodás miatti szűkületek a kútban,
— cső mögötti áramlások, a gáz útja a rétegbe (a perforáción keresztül vagy cső 

mögött),
— rendellenes (nem megnyitott vagy impermeabilis rétegben bekövetkező) 

,,gáztelítettség növekedés”.

5. Következtetések, javaslatok

A szelvények interpretációs felhasználási lehetőségeiről az előzőekben el
mondottakon túlmenően a következők állapíthatók meg.

3 . ábra. A C02 besajtolási kísérlet különböző fázisaiban mért neutron-neutron termikus (0,7 m)
szelvények

Puc. 3. Нейтрон-нейтрон термические кривые (0,7 м), измеренные в различные фазы опыта
нагнетания С 02

Fig. 3. Neutron-neutron thermal (0,7 m) logs run in different phases of C02 injection test
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a) A neutron-neutron termikus (NT) szelvények indikációi nem csak a ré
tegekben végbemenő gáztelítettség változást mutatják, igen szoros kapcsolatban 
vannak a besajtolási profillal is. A módszer max. néhányszor 10 cm-es behatolási 
mélysége miatt ugyanis csak a kút közvetlen környezetében végbemenő válto
zásokat tükrözi.

A gáz minimális hidrogéntartalma miatt — jelen esetben — a cső mögötti 
rendellenes gázáramlás — elsősorban a neutron szelvényekre gyakorol hatást, 
így a kútproblémákat ezek tükrözik legjobban.

Az időszakos ellenőrző méréseknél — a változások kimutatására — egy 
szondahosszas neutron mérés is elegendő.

b) A hőmérséklet szelvények anomáliái elsősorban a kútban lejátszódó 
nyomásváltozásokkal vannak kapcsolatban, melyeket a kútszerkezet szerel
vényei is okozhatnak. Emiatt a későbbiekben mindenképpen célszerű a mérési 
programot — a zavaró anomáliák kiszűrése céljából is — nyomásméréssel ki
egészíteni.

A kútlezárás után — az eddigi tapasztalatok szerint — elegendő kettő helyett 
egy szelvény felvétele.

Az eddigi mérések feldolgozása alapján megállapítható, hogy a feladat- 
megoldás szempontjából nincs kitüntetett szelvény, az interpretációt csak vala
mennyi mérési adat és a mérési körülmények figyelembevételével szabad vé
gezni.

Összefoglalás

Az elvégzett mérések tapasztalatai széndioxidos művelési eljárással kap
csolatban a következőkre hívják fel a figyelmet.

a) A művelés megkezdése után szükséges valamennyi gázbesajtoló kút 
rendszeres ellenőrzése. Az ellenőrzésnek a besajtolási profilon kívül ki kell ter
jednie a kutak műszaki állapotának vizsgálatára is. Ezt indokolja a gáznak a 
kútszerkezetre gyakorolt korrózív hatása, valamint az, hogy amennyiben a gáz a 
kútszerkezet és a cementpalást sérülésein keresztül nem a tervezett helyre kerül, 
rendkívül nagy környezetszennyező hatást fejthet ki (pl. vízadó rétegekben).

b) A besajtolás megfigyelése nem elegendő csupán a gázbesajtoló kutakban. 
A tárolókőzet horizontális inhomogenitásai miatt a gáz a telepben a besajtolás 
szabályozása ellenére is egyenetlenül terjedhet el. Emiatt szükséges megfigyelő 
kúthálózat kijelölése, melyekben a rétegeké gáztelitettség változását rendszeres 
időközökben végzett radioaktív szelvényezéssel ellenőrizni kell.

Összességében megállapítható, hogy a termelési kútszelvényezés tervszerű, 
rendszeres alkalmazása alapfeltétele a harmadlagos művelési eljárások sikeres 
kivitelezésének.
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