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4  mélyfúrási geofizika és a szeizmikus adatok 
komplex értelmezésének néhány kérdése
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A szénhidrogén lelőhelyek kutatási hatékonyságának növelése fontos feladat. A lehetséges megoldások 
közül az egyik, hogy a különböző forrásokból (pl.: szeizmika, mélyfúrási geofizika) kapott információkat 
nem külön-külön, hanem integrált rendszerben értelmezzük. Ilyen formán a különböző értelmezési mód
szerek jól kiegészítik egymást és nő a kutatás hatékonysága.

Az integrált értelmezési rendszer sajátos követelményeket támaszt a karotázs-adatfeldolgozással 
szemben:

— az adatokat nem csak a telepekben kell megmérni és meghatározni, hanem a teljes rétegsorban,
— a nem áteresztőképes rétegek paramétereit is meg kell határozni,
— meg kell adni az érintetlen rétegek akusztikus impedancia értékét az olyan intervallumokban is, 

ahol nem mértek sem akusztikus, sem sűrűség szelvényt.
Az előadásban foglalkozunk ezen követelmények teljesítési lehetőségeivel is.

Повышение эффективности разведки месторождений нефти и природного газа является 
важной задачей. Одной из возможностей этого является выполнение интерпретации полу
чаемой из различных источиников информации (например сейсмика, промысловая геофизика) 
не по отдельности, а в интегрированной системе. В такой форме различные системы интер
претации хорошо дополняют друг друга и возрастает эффективность разведки.

Интегрированная система интерпретации предъявляет к обработке каротажных 
данных специальные требования:

— данные необходимо замерить и определить не только в пределах залежей, но и по 
всему разрезу,

— необходимо определить параметры и непроницаемых пластов,
— необходимо дать акустическую импеданцию незатронутых пластов и в таких 

интервалах, где не были зарегистрированы ни диаграммы акустического каротажа, 
ни диаграммы определения плотиности.

В докладе останавливаемся на возможностях выполнения этих требований.

The increase of the efficiency of the exploration for hydrocarbon resources appears to be an import
ant problem. A possible way for the solution of this task is to carry out the interpretation of the information 
obtained from different sources (e. g., seismic exploration, well logging) not separately, but within the 
frames of a general, integrate system. In this way, the different interpretation methods well complement 
one another and the effectwity of exploration increases.

The integrate system of interpretation puts forward specific requirements to the processing of well 
ogging data:

— data should measured and determined not only in the deposits, but in the whole sequence of 
layers,

— the parameters of the impermeable layers are also to be determined,
— the values of the acoustic impedance of the undisturbed layers should be specifed also in such 

intervals where neither acoustic nor density profiles were measured.
The possibilities to fulfil these requirements are also discussed in present work.

1. A  karotázs feladata az integrált értelmezési rendszerben

Ahhoz, hogy a karotázs előtt álló feladatokat megfogalmazzuk, röviden vá
zolnunk kell a kutatás menetét:

a )  Szeizmikus (és más felszíni geofizikai) mérések feldolgozásának eredmé- 
пУе egy geológiai modell, amely a fúrásos kutatás alapját képezi.
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b) A fúrásos kutatás során is összeáll egy geológiai modell, amely a kutatás 
előrehaladásával egyre pontosabb lesz, s egyre jobb közelítését adja a 
valós viszonyoknak. (A hagyományos kutatási rendszerben itt véget ér 
a lánc. A modell szükséges részletességét újabb fúrások mélyítésével 
érik el.)

c) Föltárják a fúrások és a fúrások közelében mért szeizmikus szelvények 
adatai közötti összefüggéseket, s ezeket felhasználva mintegy kalibrálják 
a szeizmikus szelvényeket.

d) Az előbbi kalibrálás lehetővé teszi, hogy a szeizmikus szelvények mentén 
a fúrások közötti térre interpolálják, vagy a fúrási hálón kívüli térre 
extrapolálják a fúrásos kutatás eredményeit, s egy részletesebb szeizmo- 
sztratigráfiai (3,5) modellt dolgozzanak ki.

e) A fúrásos kutatást, illetve a termelési kúthálózat kialakítását a részletes 
szeizmosztratigráfiai modell alapján (lényegesen olcsóbban) végezhetik el.

A fenti vázlat alapján három alapvető feladatot kell a karotázsértelmezés 
során megoldanunk:

a) Elő kell állítani a kutatási terület szénhidrogén-földtani modelljét. Ter
mészetesen ez magába foglalja a fúrásos kutatás során nyert összes infor
mációt (pl. fúrási adatok, magmérési eredmények, rétegvizsgálati ered
mények, termelési tapasztalatok).

b) Meg kell teremteni a mélység függvényében regisztrált fúrási és a két
szeres idő függvényében regisztrált szeizmikus adatok közötti lépték
számítás lehetőségét.

c) Olyan szénhidrogén földtani paramétereket kell előállítani a bázis fúrá
sokban, amelyek összefüggésbe hozhatók a szeizmikus paraméterekkel, 
s ezáltal hozzásegítenek a részletes szeizmosztratigráfiai modell elkészí
téséhez.

Az l.a. ábrán bemutatjuk az integrált értelmezés teljesen leegyszerűsített 
sémáját blokkvázlat formájában.

Az l.b. ábra a fúrásos kutatás adatainak részletes feldolgozási sémáját 
mutatja.

2. A karotázsfeladatok megoldásának menete

2.1. Szénhidrogén földtani modell készítése a fúrásos kutatás adatai alapján

A szénhidrogén földtani modell három részmodell együtteséből áll össze:
— Litosztratigráfiai modell, amely tartalmazza a főbb üledékképződési ciklu

sokat, az egyes litofáciesek előfordulási helyét és gyakoriságát és az üle
dékképződés ősföldrajzi viszonyainak rekonstrukcióját.

— Karotázsmodell, amely az egyes kutakban mért szelvények mennyiségi 
értelmezése alapján leírja a tárolási tulajdonságok és a litológiai össze
tétel mélység szerinti változását.

— Tárolómodell, mely az előző két modell felhasználásával, a fúrásos kuta
tás során szerzett adatok (pl. magmérési eredmények, rétegvizsgálati 
eredmények) térbeli eloszlásának figyelembevételével készül, és leírja a 
tárolási tulajdonságok és a litológiai összetétel térbeli változását, vala
mint a kutatási terület rétegtani-tektonikai szerkezetét.
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2.2. Akusztikus impedancia előállítása
A 2.1. pont szerint előállított fúrási adatok a mélység függvényében állnak 

rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy összevethessük azokat a (kétszeres) időléptékben 
regisztrált és feldolgozott szeizmikus adatokkal, meg kell teremteni a kétféle lép
ték közötti átszámítás lehetőségét. Ehhez ismernünk kell a rétegsort alkotó réte
gek AI akusztikus impedanciáját:

AI = VE • DE

ahol VE — a rugalmas hullám terjedési sebessége a rétegekben, km/s 
DE — a réteg sűrűsége, t/m3.

Ebből az egyes rétegek határán számolható a reflexiós koefficiens.
Első közelítésben ezt a pontot teljesítettük, hiszen mérünk akusztikus és 

sűrűségszelvényt is, tehát a feladat megoldása egy egyszerű szorzásra vezethető 
vissza.

Közelebbről megvizsgálva az integrált értelmezésben megfogalmazott fel
adatot olyan sajátos igényekkel találkozunk, melyek jelentős mértékben eltérnek 
a klasszikus karotázsértelmezés igényeitől.

a) Olyan szakaszokra is megbízható adatokat kell szolgáltatnunk, melyek a 
hagyományos értelmezésben nem játszottak szerepet:
— a telepektől távol egészen sekély mélységekben, alacsonyan kompak

tált, nagy átmérőjű fúróval harántolt rétegsorban;
— a produktív rétegeket elválasztó nem áteresztőképes, gyakran túl

nyomásos labilis mechanikai állapotú márgarétegekben.
b) Nem elegendő a fúrólyuk közvetlen közelében adatot szereznünk, mert 

az gyakran jelentős mértékben eltér a szeizmika által vizsgált érintetlen 
térrész tulajdonságaitól.

A fenti nehézségek egyformán érintik az akusztikus és a sűrűségszelvényt, 
azonban a megoldás során elsősorban az akusztikus szelvényre koncentrálunk, 
mert alapvetően az határozza meg az akusztikus impedancia viselkedését [1, 2].

A legjobb megoldás a hazai gyakorlatban ismeretlen szélessávú akusztikus 
[6] vagy a nagy behatolású long spacing [2] akusztikus mérés alkalmazása lenne, 
azonban mivel ez nem lehetséges, különböző korrekciókkal kell célt érnünk.

Azokon a helyeken pedig, ahol technikailag is lehetetlen a jelenlegi akuszti
kus szondák alkalmazása (nagy lyukátmérő, alulkompaktált rétegsor,erősen gázos 
összletek, hibásan szelvényezett és már béléscsövezett intervallum) szintetizálni 
kell az akusztikus impedanciát más meglevő szelvényekből.

2.2.1. Az akusztikus impedancia szintetizálása
A gyakorlatban három eset fordulhat elő, amikor szintetizálni kell, hiszen két 

szelvényre van szükségünk:
— sem akusztikus, sem sűrűségszelvényünk nincs,
— nincs akusztikus szelvényünk,
— nincs sűrűségszelvényünk.
Az első esetben szintetizáljuk a sebesség és a sűrűségszelvényt és összeszor- 

zásukkal jutunk az akusztikus impedanciához, melyet korrigálhatunk szükség 
esetén [7].

A második esetben csak az akusztikus szelvényt kell szintetizálnunk, ami 
lényegében az előző teljes körű szintetizálásnak megfelelő határesete. Az akusz
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tikus impedancia a szintetizált sebesség és a mért sűrűségszelvény szorzataként 
állítható elő.

A harmadik eset a legegyszerűbb. Mind az irodalom [1, 2], mind a saját 
tapasztalataink azt mutatják, hogy az akusztikus impedanciát döntően az akusz
tikus sebesség határozza meg. Ezért akár közvetlenül az akusztikus sebességből 
is felírhatjuk a tulajdonképpen keresett RC reflexiós koefficienst [1]:

r c  =  zU
" VEi+1 +  VE2.11

ahol VE — a rétegsebesség, km/s; 
i — a réteg sorszáma.

Egyes területeken — szintén irodalmi utalások mutatnak erre — előfordul, 
hogy a sűrűség nagyobb mértékben szabályozza az akusztikus impedanciát, mint 
a sebesség. Ezt a kérdést minden területen alaposan meg kell vizsgálni, s az ered
mény függvényében kell másfajta szintetizálási stratégiához fordulni, azonban 
amint már említettük, a hazai gyakorlatban ilyen területtel még nem talál
koztunk.
2.2.2. A szintetizálás menete

Jelenlegi ismereteink szerint a szintetizálás az alábbi lépésekben végezhető el:
a) Fel kell állítani a szintetizálás alapját képező geofizikai modellt. Ennél 

figyelembe kell venni a rendelkezésre álló szelvényanyag mennyiségét és 
minőségét is, valamint az egyes szelvények és a szintetizálni kívánt szel
vények) közötti fizikai összefüggéseket.

b) A kiválasztott modell paramétereinek, amelyek várhatóan terület függő
ek, meghatározása az adott kutatási terület jellemzőinek megfelelően.
A meghatározást az adott terület 1 — 2 jól szelvényezett fúrás anyagának 
feldolgozásával végezhetjük. A paraméterek különféle cross-plotok kiérté
kelése és regressziós számítások eredményeként adódnak.

c) A kiválasztott modell és a meghatározott paramétereinek ellenőrzése a 
terület más, szintén jól szel vény ezettségű fúrásában, esetleg szeizmokaro- 
tázs vagy VSP-eredmények felhasználásával.

d) A szintetizálás elvégzése a kiválasztott fúrásokban.
2.3. A szeizmikus adatokkal összefüggő karotázs 'paraméterek leszármaztatása

A keresett paramétereknek két feltételt kell kielégíteniük:
— jellemezni kell a tároló valamely tulajdonságát, illetve tulajdonság cso

portját (pl. litológiai összetétel, telítettségi jelleg, tárolási tulajdonságok 
amelyet az integrált értelmezés során kutatni kívánunk.

— kapcsolatba lehessen hozni valamely szeizmikus paraméterrel (pl. inter
vallum sebesség, pillanatnyi amplitúdó).

A feltételeket kielégítő paraméterek közül a kutatás helyzetétől függően vá
laszthatunk [5]. A kezdeti kutatási fázisban, amikor a szénhidrogén jelenlétére, 
eloszlására vagyunk kíváncsiak, akkor elsősorban a telítettség érzékenységi mu
tatók jönnek számításba. A későbbiekben, amikor már az optimális kúthálózat 
kialakítása a cél, inkább a litológiára érzékeny mutatók kerülnek előtérbe. Segít
ségükkel határolhatjuk el a jobb és rosszabb tárolási tulajdonságú területrésze
ket, jelölhetjük ki az esetleges áramlási csatornák nyomvonalát.
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Előadásunkban alapvetően az első feltétel kielégítésének vizsgálatára vállal
kozunk. A második feltételt kielégítő paraméterek kijelölése csak szeizmikus 
szakemberekkel közösen végzett elméleti vizsgálatok és kísérletek elvégzése 
után lehetséges.

A litológia nyomkövetésének legegyszerűbb módja az SP- vagy TG-szelvé
nyek felhasználása. Általában ezek megfelelő közelítését adják a kőzetek agyag- 
(és aleurit) tartalom változásának. Tekintettel azonban arra, hogy az integrált 
értelmezésnek kiindulási feltételéül szabtuk a teljes karotázsszelvény-értelmezés 
meglétét, más (számított) szelvényeket is figyelembe vehetünk.

Végül is, hogy melyik paramétert választjuk az az adott terület geo-műszaki 
viszonyaitól is függ. Például az &P-szelvény egyes iszaptechnológiák esetében 
használhatatlan. A TG-szelvényt speciális, radioaktív anyagtartalmú ásványok 
földúsulása, vagy mérési hibák tehetik használhatatlanná.

A végleges paraméterkiválasztás csak további vizsgálatok és elsősorban 
kísérleti integrált értelmezések tapasztalatainak birtokában lehetséges.
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