
Fúrásból vett kőzetminták vizsgálata 
és szénhidrogénföldtani értékelése

DR.  K Ö K A I  J Á N O S

A szénhidrogén-kutató és -term elő fúrások
ban kőzetmagok fúrására és azok vizsgálatára 
a mélybeli földtani és tárolási viszonyok meg
ismerésére, a valóságoshoz közel álló modell 
megalkotása céljából kerül sor.

A kőzetmagok vizsgálatának eredm ényeiben 
tükröződő információknak nagyon sokrétű, egy
m ástól eléggé távol eső területek  igényét kell 
kielégíteniük. Közös céljuk azonban, hogy a ha
tékony és gazdaságos szénhidrogén-kutatást és 
-term elést kívánják elősegíteni.

Mivel a m agfúrás és a m agvétel csökkenti a 
fúrások m élyítésének sebességét és növeli a 
fúrás költségét, esetenként pedig m űszaki ne
hézségek előidézője lehet, ezért term észetes az, 
hogy a m agfúrás kérdése mindig vita tárgyát 
képezte a rétegsor kőzettani, rétegtani, szerke
zeti megismerésére törekvő geológusok, továbbá 
a tárolókőzet, valam int a tárolási viszonyok 
megismerését szorgalmazó tárolóm érnökök és a 
fúrások kivitelezését irányító fúróm érnökök 
között.

A fúrásokból ve tt kőzetmagokkal szemben 
tám asztott

— földtani,
—• fúrási,
— rezervoárgeológiai és művelési,
— geokémiai,
— lyukgeofizikai és
— szeizmikus

igények eltérő irányúak.

A földtan igénye a kőzettani és a rétegtani 
viszonyok, a kor- és fáciesváltozások, valam int 
a szerkezeti viszonyok megismerése,

— a fúrásé a kőzetek fúrhatóságának, a lyuk
fal stabilitását veszélyeztető kőzetek tu 
lajdonságainak vizsgálata és a biztonságos 
csövezés földtani, kőzettani viszonyainak 
a megismerése;

— a rezervoárgeológiáé a  tárölómodell és az 
ásványvagyon m inél megbízhatóbb meg
határozásához szükséges param éterek;

— a műveléstervezésé a term elést befolyásoló 
tárolófizikai, nedvesíthetőségi, kiszorítási 
és többfázisú áram lási tulajdonságok meg
ismerése;

— a geokémiáé a  szénhidrogének képződése 
szempontjából figyelembe vehető üledé
kek és azok szervesanyag-tartalm ának, 
valam int érettségi fokának vizsgálata, míg

— a lyukgeofizikáé a magok kőzettani és 
telítettségi viszonyainak, agyagtartalm á

nak megismerése, amelyek a tároló para
m éterek szelvényekből való m eghatározá
sához szükségesek.

Természetesen az ilyen elhatárolás sok átfe
dést tartalm az. M ert például a tárolókőzet szem
csem éretének eloszlásából és összetételéből nem 
csak üledékföldtani következtetéseket lehet le
vonni, hanem  ezek szükségesek a kvantitatív 
karotázs-értelmezéshez, a kutak homokosodá- 
sának vizsgálatához, vagy azok szűrőzéséhez is.

Ugyanígy a kapiUárisnyomás-mérések nem
csak a telep telítettségi viszonyaival kapcsolat
ban adnak felvilágosítást, és nemcsak a m űve
lési folyam atok előrejelzéséhez fontosak, hanem  
ism eretükben következtetéseket lehet levonni az 
egész telep hidrodinam ikai rendszerére, a szén- 
hidrogének akkumulációs viszonyaira és a to- 
vábbkutatás lehetőségeire is.

Az igények összehangolására 1974-ben készült 
el, és OKGT vezérigazgatói utasításként került 
kiadásra „A fúrási m agm inták vételi, szétosztási, 
vizsgálati, -kezelési és tárolási szabályzata”, 
am elyet a KHF előírások, a hazai földtani és 
technikai viszonyok, valam int tapasztalatok fi
gyelem bevételével dolgoztak ki, ugyanakkor elő
írta  azt, hogy m agfúrásra csak a szükséges 
m értékben kerüljön sor.

A m agfúrások szükségességének és m értéké
nek, továbbá a belőlük nyerhető információk 
értékének a vonatkozásában eléggé szélsősé
gesek a vélemények.

Vannak akik külföldi példák alapján, — de 
véleményem szerint — az ottani földtani viszo
nyoknak és a karotázs szelvényezési háttérnek 
a hazaiakkal való elégséges egybevetése nélkül 
a m agfúrások mennyiségének radikális csökken
tését tartanák  szükségesnek. Valamennyi infor
máció megszerzését a furadékm intákra, a fo
lyam atos iszapellenőrzésre, és a karotázs értel
mezésre kívánják alapozni.

Ezek a  példák nyilvánvalóan egy adott m ű
szaki-technológiai színvonalat — és fegyelmet 
feltételeznek. Másfelől a külföldi példák eseté
ben érdekes lenne ismerni, hogy azokon a te
rületeken, ahol ma nincs magfúrás, ezt megelő
zően hány fúrásban és m ilyen földtani viszo
nyok m ellett vettek  magot. Ugyanis távolról 
sem azonos a helyzet, ha vastag, esetleg több 
száz m éter vastag, homogén, nagy kiterjedésű, 
kevés számú m agfúrással, Ш. karotázs értelm e
zéssel jól jellemezhető rétegekről van szó, vagy 
pedig roppant heterogén kifejlődésű, kis tá
volságon belül, esetleg m ár a szomszédos kút- 
ban eltérő tulajdonságokat m utató szendvics 
típusú rétegekről, ami a hazai földtani viszo
nyok jellemzője.
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Ügy érzem, hogy a jelenlegi hazai földtani 
adotságok és a hazai karotázs színvonalának, 
eszközellátottságának és tapasztalatainak isme
retében a m agm intavétel jelenleginél átgondol
tabb tervezésére, azok vizsgálatából a tárolót a 
jelenleginél jobban jellemző param éterek meg
szerzésére kell helyezni a hangsúlyt, ugyanak
kor egyre növekvő feladatot kell bízni a kvali
tatív  és a kvantitatív  karotázs értelm ezésre a 
szénhidrogén-kutatás és -tervezés, valam int a 
tárolómérnöki és term elési problém ák megoldá
sában.

Kérdés m ost már, hogy akkor ma nálunk 
milyen m értékben indokolt a m agfúrás? A 
m élyfúrásos kutatás klasszikus időszakában, a 
lyukgeofizikai m érések megindulásáig a fura- 
dék- és m agvizsgálat volt az egyetlen megisme
rési lehetőség. A technika fejlődésével a rétegek 
tulajdonságainak megismerésében egyre na
gyobb szerephez ju to ttak  egyéb mérési és érté
kelési módszerek, am elyeknek következtében 
csökkent a szükséges m agfúrások mennyisége, 
azonban a m agfúrás — és ezt az irodalom is 
igazolja —, továbbra is egyike m aradt a leg
megbízhatóbb információszerzési lehetőségnek.

A m élyfúrások által harán to lt kőzetekből 
nagyobb m éretű m intadarabok vételére és vizs
gálatára a karotázs kiértékelés „belövéséhez” is 
szükség van, arról az esetről nem is szólva, ha 
olajbázisú iszapot használnak. A kutatási fázi
sok információigényéhez jobban igazodóan 
azonban lehetne ésszerűsíteni a m agm intavétel 
mennyiségét.

Ugyanakkor azonban biztosítani kellene azt 
a korszerű fúrási és lyukgeofizikai eszközellá
tottságot, amelyekkel a rétegsorról folyamatos 
és megbízható információkat kaphatunk.

Nem utolsó sorban a fúrásnál információ- 
szerzéssel foglalkozók számát is növelni kelle
ne, mivel a m agfúrások radikális csökkentése 
esetén a csak fúrás közben megszerezhető in
formációk megbízhatóságával szemben tám asz
to tt igény fokozódni fog.

Ha elham arkodottan, ésszerűtlenül takarékos
kodva csökkentenénk a m agfúrásokat, ugyanak
kor a belőlük ma megszerezhető kézzelfogható 
információk helyére nem tudnánk állítani velük 
legalább egyenértékű információkat, akkor an
nak a szénhidrogén-kutatás, a tervezés és a 
művelés látná kárát, elveszítenénk a réven, 
apait nyertünk  a vámon.

Az a tapasztalat ugyanis, hogy ahol a tárolót 
leíró földtani és kőzetfizikai modell megfelelő 
m eghatározása az információk hiánya, vagy tú l
zott hézagossága m iatt nem lehetséges, o tt a 
korszerű szimulációs tervezési modellek sem al
kalm azhatók megfelelően. A tárolómodell meg
bízhatósága alapvetően kihat a mező egész éle
tére, a későbbiekben alkalmazható term elési 
módszerek megválasztására is.

Számos példát lehet felhozni annak igazolá
sára, hogy a földtani információk hiánya vagy 
bizonytalansága m ár a fúrás lem élyítése során 
is, m ajd a továbbkutatáshoz szükséges földtani 
koncepció kialakításánál is érezteti negatív ha
tását.

Az OKGT területén  a IV. ötéves tervidőszak
ban (1971— 1975.) a kutatófúrásokban végzett 
m agfúrások helyzetét vizsgálva megállapítható, 
hogy a m agfúrások darabszáma, illetve a mag
fúrások hosszának aránya a fú rt m éterhez je 
lentősen — több, m int 50%-kal csökkent.

Ennek igazolásául említem meg, hogy 1972— 
ben 4,8%, 1973-ban 4,1%, 74-ben 2,9%, míg 
75-ben m ár csak2,3% volt az arány. Ha a 
magnyereség hosszát viszonyítjuk a fú rt m éte
rekhez, akkor 1972-ben 3,38%, 74-ben 1,98%, 
75-ben mindössze 1,5% volt az arány.

1975-ben az OKGT terü letén  (NKFÜ—DKFÜ) 
a m agfúrásra fordíto tt idő aránya a teljes fú
rási munkaidőhöz 2,1%, a teljes fúrási időhöz 
2,49% volt. A m agfúrásra fordított közvetlen 
idő — a ki-beépítési idő és teljes fúrási idő 
4% -át tette  ki.

Ugyanezek a m utatók a karotázs szelvénye
zésekre vetített (a cem ent-m érések nélkül) rend
re 3,99%, 4,7%, ill. 5,6% -ot tettek  ki.

Most Szeretnék néhány szót szólni a kőzet
magok vizsgálatáról:

A m agvételt követően a fúrás felelős geoló
gusa litológiailag és rétegtanilag makroszkópo
sán értékeli és leírja a maganyagot, m ajd a 
magkezelési utasítás szerint a különböző vizs
gálatok céljára megmintázza és megküldi.

A szénhidrogénkutató- és -term előfúrásokból 
ve tt kőzetm inták vizsgálatát az OGIL végzi.

Földtani vizsgálatokra 1975-ben a fúrási üze
m ek összesen 1196 darab m intát küldtek; en
nek 56%-a az NKFÜ-től, 44% -a a DKFÜ-től 
érkezett. A vizsgálatok eredm ényéről „előzetes 
magvizsgálati jelentés”, m ajd a fúrás befejezése 
után „összefoglaló fúrási magvizsgálati jelen
tés” készül, am elyeket az OKGT központi adat
tárának  és a m egrendelő üzemnek küldenek 
meg. Szükség esetén úgyszólván azonnal, de leg
feljebb a mag beérkezésétől szám ított 24 órán 
belül végzik el a vizsgálatot és közlik az ered
ményt.

Az OGIL Földtani Anyagfeldolgozó osztálya 
a kőzettani—kőzettani-őslénytani, rétegtani 
vizsgálatokhoz igen jelentős összehasonlító 
anyagggal és dokumentációval rendelkezik. Az 
1953-tól lem élyített úgyszólván valam ennyi ha
zai szénhidrogénkutató-fúrás m aganyagának 
jellemző darabját, iszapolási m ikrofaunáját, va
lam int nagy számú vékonycsiszolatot és vizsgá
lati eredm ényt katalogizáltan tárolják.

A földtani anyagvizsgálatok eredm ényeinek 
felhasználásával összefoglaló tanulm ányokat is 
készítenek, am elyek egy-egy kutatási terü let 
vagy nagyobb földtani egység üledékképződési, 
rétegtani és szerkezeti viszonyainak jobb meg
ismerését, áttételesen a kutatási tervek megala
pozását segítik. Az elm últ 9 évben m integy 40 
ilyen tanulm ány készült el és kerü lt kiadásra.

A kutatófúrásokból származó kőzetmagokból 
a porozitás, perm eabilitás, szemcseméret-elosz- 
lás, a nagy-mag és a kapillárisnyom ás-víztelí- 
tettség-m éréseket az OGIL nagykanizsai és szol
noki laboratórium aiban végzik és adnak ki vizs
gálati jelentést.

Ezek a vizsgálatok a tárolók rezervoárgeoló- 
giai és lyukgeofizikai értelmezéséhez, az ás
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ványvagyon meghatározásához nélkülözhetetle
nek.

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy 
az érvényben lévő hatósági előírások egyes ese
tekben, így például az ásványvagyon kategóriá
ba sorolásánál, a fúrás minősítésénél, vagy a 
vagyonszámítás hibájának m eghatározásánál a 
kőzetmagon való mérésből származó adatokat 
elsődleges fontosságának tek in tik  vagy előírják.

A term előfúrásokban a telepből ve tt magokat 
eredeti helyzetükben, ládázva őrzik meg, lehe
tővé téve azt, hogy a másodlagos, vagy harm ad- 
lagos kiszorítási modellekhez in-situ  magokat 
lehessen felhasználni.

A fontosabb kőolaj- és földgáztelepekről a 
kapilláris nyom ásm érések eredm ényéből telep- 
átlaggörbéget készítenek a víztelítettség változá
sának a víztükörtől való távolság függvényében 
való meghatározására.

Az elm ondottak alapján látható, hogy a mag
fúrások milyen fontos, más módon sokszor meg 
sem szerezhető információk hordozói. Átgondolt 
tervezéssel, a vizsgálatok korszerűsítésével és 
összehangoltabbá tételével azonban még több 
információhoz ju thatunk.

A m agfúrás tervezésének alap ját a fúrás célja 
határozza meg. A m agfúrás akkor érte el célját, 
ha eleget te tt a megismerési igényeknek azál
tal, hogy a különböző vizsgálatok megfelelő 
vizsgálati vertikum ot alkotnak ahhoz, hogy a 
m agról teljes képünk legyen.

A m egfelelően kiválasztott m agfúrás inform á
ció-tartalm a igazán akkor realizálódik, ha a 
vizsgálati eredm ények a következő fázis te r
vezésekor, vagy az értelm ezéskor rendelkezés
re állnak.

A mag megfelelő helyekről történő kiválasz
tása és a célnak megfelelő vizsgálata rendkívül 
fontos, m ert ez biztosíthatja azt az információ- 
mennyiséget, am elyet nagyobb számú m agfúrás 
nem megfelelő vizsgálata nem tud megoldani.

Ennek megfelelően az alap- vagy param éter
fúrásokban a földtani, geokémiai és geofizikai 
célú ism ereteket sok helyről v e tt m agok vizs
gálatától várhatjuk. Ezekben a fúrásokban kü
lön jelentősége van, hogy a különböző korú 
képződményekről és a m edencealjzatról anyagi 
információkat is szerezzünk.

A szerkezeti indikációk fúrásos kutatásának 
első fázisában viszont — a nagyságtól függően 
—, egy vagy két, esetleg több kutatófúrásban 
hosszabb magokat kell venni és azokat eredeti 
helyzetükben m egtartva, részletesen végig kell 
vizsgálni (földtani, kőzetfizikai, geokémiai, geo
fizikai szónikus sebesség, elektromos vezetőké
pesség) vonatkozásában egyaránt. Helyes lenne 
a kőzetmagot hossztengelye m entén elvágni — 
ezáltal biztosítva a későbbi makroszkópos meg
figyelést és a pótlólagos vizsgálatokhoz a mag
anyagot.

Az így m eghatározott és jól dokum entált vizs
gálati eredm ények birtokában a lyukgeofizika 
a többi kutatófúrás rétegsoráról és réteg tarta l
m áról folyam atosan szolgáltathatna kvantitatív  
adatokat.

A feltáró fúrásokban és m éginkább a term elő 
fúrásokban vett magokon — a földtani vizsgá

latok elhagyásával — m ár csak a tárolómodell 
megalkotásához szükséges param éterek minél 
megbízhatóbb megszerzésére kell törekednünk. 
A lyukgeofizikai értelm ezéstől ebben a fázisban 
a telep egészére kiterjedő kvantitatív  értelm e
zést kell elvárnunk.

Ebben a vonatkozásban az utóbbi néhány 
évben a rezervoár-geológusok, a kőzetmagok 
vizsgálatával foglalkozó és a karotázs szakembe
rek  közelebb kerültek egymáshoz. Számos eset
ben végeztek el egy-egy telep kvantitatív  ka
rotázs értelm ezését: így például: Ortaháza, Sze- 
ged-Móraváros, az algyői Deszki szint, vagy a 
M aros-telepek vonatkozásában. Ezek a m unkák 
mind azt m utatják, hogy az asztali kis számító
gépek felhasználásával jelentős előrehaladást 
lehet elérni. Ehhez azonban az értelmezéssel 
foglalkozók szám át is növelni kellene, amélyet 
ma sem geológiai, sem lyukgeofizikai vonatko
zásban nem tartha tunk  elegendőnek.

Tudom jól. hogy a magokkal kapcsolatban — 
az előzőekben érin tett kérdésekről könnyebb 
szólni, m in t azokat következetesen végrehajtani. 
M indenkiben, .vezetőkben és beosztottakban 
egyaránt jobban kell tudatosuljon, hogy a mag 
nagyon drágán szerzett érték, tehát részletes 
vizsgálatát, megfelelő dokum entálását és rak tá
rozását elm ulasztani súlyos hiba.

Megjegyzem, hogy mivel a dokumentációval 
való foglalatoskodást gyakran nem tekintik ran
gos tevékenységnek, ezért az azzal foglalkozók 
száma is, a dokumentációs m unka színvonala is 
csökkent.

Összefoglalás

— A kőzetmagok vételének tervezését tovább 
kell javítani, azonban mennyiségének a 
jelenlegi 2,3%, illetve a magnyereségre 
ve títe tt 1,5% alá történő csökkentéséhez 
nélkülözhetetlenül szükséges, hogy a fú
rási és a karotázs eszközellátottság számí
tógépi há ttérre l párosulva olyan színvo
nalú legyen, amely biztosítja a rétegsor
ról történő kvantitatív  adatszolgáltatást. 
Az oldalfal-m intavevőkkel is csökkenthető 
a m agfúrási igény, de ezek a m inták ösz- 
szezúzódásuk m iatt pl. az áteresztőképes
ség m eghatározására kevésbé alkalmasak.

— A kőzetmagok vizsgálatának színvonala 
megfelelő, azonban a vizsgálatokat job
ban össze kell hangolni. A jövőben a ma
gok teljes hosszban való komplex vizsgá
la tá t és dokum entálását kell biztosítani. 
Ez kiem elten fontos a földtani alapfúrá
sokra vonatkozóan, am elyek részletesen 
vizsgált m aganyaga jó etalonként szolgál
hatna az egyéb fúrásokból származó vizs
gálatokhoz és azok értelmezéséhez. A 
vizsgálatokat ki kell terjeszteni olyan 
problém ák megoldására is, m int a lyuk
fal stabilitását befolyásoló m árgarétegek 
tulajdonságainak szélesebb körű megis
merése, valam int a pórusszerkezet-kutatás.
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A jövőben a kőzetmagok vizsgálatánál a 
tárolóbeli viszonyokat célszerű m egterem 
teni, m ivel a tapasztalatok szerint a per- 
m eabilitás tárolóviszonyok között mérve 
50% -kal is kisebb lehet, m in t felszíni vi
szonyok között. A porozitás 10% körüli 
csökkenést, az elektromos vezetőképesség 
a kettő közötti értékre való csökkenést 
m utat. Mindez különösen a nagymélységű 
rétegszakaszok tárolóképességének — kü
lönösen karotázs szelvényekből történő — 
m egítélése szempontjából jelentős.

Mielőbb meg kell ism erni azokat a ná

lunk még nem alkalm azott mérési mód
szereket, am elyek a furadékm intákból is 
elfogadható m értékben teszik lehetővé a 
kőzetfizikai param éterek meghatározását.

— A KFH és az OKGT illetékeseinek felül 
kellene vizsgálniuk azokat az érvényben 
lévő utasításokat, am elyek a tárolókra 
vonatkozó információk szerzésének mód
jával, és azoknak a fúrások minősítéséhez, 
valam int a tárolószakaszok értékeléséhez 
illetve az ásványvagyon kiszámításhoz 
való felhasználhatóságukkal kapcsolato
sak.
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