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Zsana Észak kutatási terület
szelvényezési-szelvény-értehnezési eredményei
és problémái
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A dolgozat első része a Zsana Észak-i kutatási terület eddig megismert legfontosabb földtani
tulajdonságaival foglalkozik, ismerteti a szelvényezési típusprogramot és az annak teljesítése érdekében
tett intézkedéseket, ismerteti továbbá a kezdetben rendelkezésre állt mag- ill. rétegvizsgálati adatok előzetes
feldolgozásának eredményeit. Ezután beszámol az ezen eredmények figyelembevételével kialakított és
elfogadott mennyiségi értelmezési eljárásról. Ennek során tárgyalja a porozitás és az áteresztőképesség
meghatározását, és elemzi azokat a körülményeket, amelyek a számított telítettség értékek bizonytalanságát
okozzák.
Befejezésül azokat a problémákat foglalja össze, amelyeket még ezután kell megoldani.

С начала разведки в районе, в связи с известными обстоятельствами прорыва газа на
скважине № 2, кроме всеобщего интереса узкие профессиональные круги также с возросшим
интересом прослеживают до настоящего времени поиски и разведку и оконтуривание мио
ценовых и мезовойских залежей.
В докладе излагаются выясненные до сих пор основные черты геологического строения
района, прогресс программы скважинных измерений и принятые в интересах ее реализации
мероприятия, результаты предварительной обработки взятия и анализа кернов, методика,
разработанная для первой интерпретации района на основании вышеуказанных. Более де
тально обсуждаются вопросы определения пористости и проинцаемости, анализируются
обстоятельства, вызывающие неуверенности при определении насыщенности, которые, в
основном, связаны с техническими условиями измерения, подготовки бурового раствора и
обработки, препятствующими лучшей аппроксимации R t.
В заключении доклада подытоживаются задачи, стоящие перед промысловой геофизикой
в дальнейшем процессе оконтуривания и детального исследования залежей.
The first part of this paper is dealing with the essential geologic features of the Zsana-N area
as known up to the present', with the logging program and with the measures taken to its fulfilling , with
the results o f the preliminary processing of core and test information available. Then a review is given
of the quantitative interpretation procedure formed and accepted by considering these results. I n the
course o f this review porosity and permeability determinations are treated and circumstances resulting
in uncertainty of the computed saturation values are analysed.
F inally the problems left over to be solved in the future are summarized.

Bevezetés
Vállalatunk kutatási tevékenysége az utóbbi években a Duna —Tisza közén
megfúrt földtani szerkezetek egy részén hozott jelentősebb új népgazdasági ered
ményeket. Ezek közé tartozik a Zsana ÉszaJc-i égethető földgáztelepek felderí
tése és nagy vonalakban elvégzett előzetes lehatárolása is. A 2. sz. fúrásban be
következett gázkitörés miatt fokozott figyelem irányul erre a kutatási objek
tumra. A dolgozatban röviden beszámolunk az 1977 augusztusától kb. 1979
végéig terjedő első tevékenységi fázisban elért szelvényezési és értelmezési ered
ményekről, illetve a tapasztalt problémákról.
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A terület földtani felépítésének vázlatos ismertetése
A mező és az említett kutatási időszakban mélyített kutatófúrások helyzetét
az. 1. ábrán mutatjuk be. Jelenlegi ismereteink szerint az itt megtalált földgáz
nagyobbrészt a miocén képződményekben (biogén lithothamniumos mész
kövekben, mészhomokkövekben, konglomerátumokban és breccsákban, ezek
összvastagsága 15 —75 m közötti) halmozódott fel; kisebb mennyiségű gázt a
mezozoikumba (valószínűleg a jurába) sorolható aleurolitos homokkövekben is
mutattunk ki. Az 1850 —1990 m vastagságú fedő üledéksor pliocén és fiatalabb
korú agyagmárgás rétegsorában víztároló homokkövek jelentik az áteresztő
képes képződményeket. A prekambriumi vagy ópaleozóos aljzatot csak néhány
ponton érték el a fúrások; ezideig víztárolónak vagy impermeábilisnak ismerjük.
A produktív összlet tárolóiban az elsődleges porozitásnak van uralkodó szerepe.
A teleptípus: hal máz telep (morfológiailag formált rétegtani csapda.)

A szelvényezési típusprogram. Megjegyzések
A fúrások befejező szakaszának részletező szelvényezési programját a
2. ábrán láthatjuk; mellette az egyedi fúrásokban ténylegesen elvégzett méréseket
találjuk. Az első néhány kút befejezése óta e szakasz névleges átmérője rendesen
152,4 mm. — A mérésekhez használt szelvényező műszerek magyar gyártmányú
ak, részben kivétel ez alól az akusztikus szelvény. Az első mag- ill. szelvényadatok
előzetes vizsgálata (amiről később még külön is lesz szó) rámutatott arra, hogy
az olyan újabb kutatási eredmények megfelelő színvonalú kiértékeléséhez és
feldolgozásához, mint amilyen — egyebek között — Zsana is, megbízható akusz
tikus szelvényező eszközzel is rendelkeznünk kell. — Az egyes kutak tényleges
mérési programját (2. ábra) olyan további tényezők befolyásolták, mint a lyuk
műszaki állapota, el nem hárítható műszeres problémák, a szelvényezés kezdése
kor már ismert fúrószáras réteg vizsgálati eredmények.
Szelvényezési szempontból jó képet kaphatunk e tárolóról a 3. ábra alapján.
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Egyéb előzetes ismeretek és előkészítő feldolgozásuk
Az első készletfelmérési munka 1979 novemberi megkezdéséig már bizonyos
mennyiségű tárolókőzet- ill. fluidum-vizsgálati anyag is összegyűlt. Ezekre
támaszkodva tudtuk megbecsülni és felhasználni az értelmezés olyan alappara
métereit, mint:
— az F és Ф között érvényes Archie-féle összefüggés állandóit (a főtároló
mészkőre)
— a rétegvíz fajlagos ellenállását.

Logging Program

for the Zsonű-N Wells
for correlation^ Short normal tSPf'MQOO)
For detailed processing:

liicrolog +Caliper

(M*C)

MI crolaterolog
(MLL)
Pseudo laterolog
(LL9)
Optimum Laterolog (LL7)
Gomma Ray tNeutnon ( GR.N)
Gamma-gommaDensity (GG)
Sonic Log
(At)
and the usual technical surveys (deviation(temperaturei cement top,
mud resistivity)

GEO 8 0 / 2 1 - 2
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A Zsana É -l mindössze 4 db mintáján elvégzett mérésekből:
F = 1,37 •Ф“ 1’78.

(1)

Meg kell itt jegyeznünk, hogy későbbi közel 40 db mintán végzett mérések adatai
sem fogják érezhetően módosítani ezt az összefüggést.
Az áteresztőképesség becsléséhez a következő regressziós képletet származ
tattuk le 107 miocén mintából:
lg К = 14,0319 Ф - 2,4737;

(r = 0,825)

(2)

ahol К millidarcyban van kifejezve és 1 m D ^ 10 “ 3 ^m2.
Valamennyi (statisztikai és egyéb) számítást a programozható EMG —666
asztali kisszámítógépünk és perifériái segítségével végeztük.
Kis számú jellemző vízelemzésből B w = 0,125 ohmm közelítő értéket fogad
tunk el a rétegvíz átlagos fajlagos ellenállásaként. A produktív szintek mélység
tartománya 1815 és 1935 m közé esik, a megfelelő mélybeni hőmérséklet 95 —

100 °c.
Az értelmezés módszere. Eredmények és 'problémák
A permeábilis helyeket
mikrolog + lyukbőség, PS és egyéb
információk alapján eléggé megbízhatóan tudtuk kijelölni (3. ábra). A mezozóos
homokkövek esetében valamivel rosszabb a helyzet. — A számított interpretá
ciós eredmények közlését az ilymódon megállapított áteresztőképes szakaszokra
korlátoztuk.
A porozitás

meghatározása

Szelvényparaméter értékeknek magporozitásokkal való egybevetésére a
3. sz. fúrásban voltak legkedvezőbbek a feltételek, mivel ott a magminták
mennyisége és mélység szerinti egyenletes eloszlása lehetővé tette, hogy majdnem
folyamatos magporozitás szelvényt szerkesszünk és azt összevessük néhány
szóba jöhető geofizikai mennyiséggel (3. ábra). Az elemzések azt mutatták, hogy
szoros korreláció áll fenn egyrészt az 1\^BMLL ellenállás-paraméter és a magporozitások, másrészt a zlfoakusztikus idő és a magporozitások között. A neu
tron- és a makró-ellenállás szelvényeket nyilvánvalóan szénhidrogén hatás tor
zította a produktív szakaszokon. Ezért a porozitásmeghatározási eljárást a
kiöblített zóna ellenállására és At-re kellett alapozni. Mikrolaterologot mindegyik
fúrásban mértünk és közelítőleg a fúrások feleben akusztikus szelvény is rendel
kezésünkre állt. íg y a porozitást a 4. ábra folyamatábráján szemléltetett módon
határoztuk meg:
A különböző látszólagos porozitások agyaghatás-korrekcióját jelentős túlkorrigálások miatt mellőznünk kellett. A szelvények szerinti porozitás (<2>SZeiv)
végső számításához használt súlyozó együtthatókat (pt) esetenként állapítottuk
meg, figyelembe véve
— az adott szakasz helyzetét a rétegvizsgálatok szerint ismert gáz —víz
fázishatárhoz képest,
— az egyes szelvények minőségét és megbízhatóságát,
— a vízzel telítettnek tekintett tömött szakaszok elhelyezkedését.
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Az ilyen értelmezési mód esetében nélkülözhetetlen interaktivitást az biz
tosította, hogy a munkát irányító geofizikus számára crossplotok és a közbenső
számítások bizonyos részeredményeit is rögzítő táblázatok készültek.
Az áteresztőképességet a szelvény szerinti porozitás értékekből a (2) össze
függést felhasználva számítottuk, csak a miocén tároló szakaszokra.

4. ábra. — Puc. 4- — F ig. 4

A telítettség

közelítő

5. ábra — Puc. 5 — F ig . 5

meghatározása

Jobb telítettség-kitevő (n) adat hiányában és figyelembe véve, hogy a fő
tárolóban az agyagosság szerepe nem túl jelentős, a következő képletet hasz
náltuk:
Sw = (FszeW-B J B t)4*
(3)
ahol
^szelv = 1 ,3 7 . Ф - V ® .

Az el nem árasztott rétegrészek fajlagos ellenállásának megközelítésére az
ő. ábrán szemléltetett eljárást követtük:
Mint legegyszerűbb közelítést, Ef2-t
használtuk fel azokban az esetekben, amikor Etl elárasztás-korrekciója egyér
telműen túlzott volt.
Az e r e d m é n y e k
elemzése

megjelenítésmódja

és

vázlatos

A szelvényadatokat kézi úton készítettük elő feldolgozásra (bármely érin
tett görbe szerint gyakorlatilag homogén szakaszokra kiolvasott jellemző átlag
értékekkel), így a számítási eredmények megjelenítése tört vonalas, amint az a
6. ábrán látható. Az impermeábilis szakaszokat kihagytuk. E példa esetében
lehetőségünk volt arra, hogy számított eredményeinket későbbi magvizsgálati és
rétegvizsgálati adatokkal egyeztessük és ellenőrizzük. Az ábrában jó egyezést
találhatunk a magporozitások ill. a szelvény szerinti porozitások között, és köze
lítőleg ugyanez mondható el az áteresztőképességek nagyságrendjéről is. A szel
vény szerinti víztelenítettségek a vártnál nagyobbaknak tűnnek, bár a (2) permeabilitás-porozitás összefüggés is a lithothamniumos mészkőre megszokottnál
nagyobb tapadóvíztelítettségeket valószínűsít. Véleményünk szerint (s ez
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egyéb hasonló mezők tapasztalatain alapul) mindez a jelenlegi ellenállásszelvé
nyezési technológiánk bizonyos problémáival is összefügghet. — Érdemes ugyan
akkor megemlítenünk, hogy a réteg vizsgálati adatokkal igazolt gáz —víz határ
tűrhető egyezést mutat azzal a mélységgel, ahol a számított víztelítettség ha
tározottabban csökkenni kezd. A fázishatárt itt mélyebben találtuk, mint ahogy
az a mező belsőbb részén korábban ismert volt.

További megoldandó feladatok
A szelvényezés és a szelvényértelmezés hatékonyságának fokozása érdeké
ben a következő problémák különös figyelmet érdemelnek.
— Az előírt mérési program minden egyes fúrásban hiánytalanul elvégez
hető legyen.
— Fokozni kell a szelvénykalibráció (és az eszközök működése) megbíz
hatóságát.
— Megfelelő agyagkorrekciós módszert kell kidolgozni.
— Alkalmasabb valódi-ellenállás meghatározási metodikára van szükség a
jobb telítettségértékeléshez.
— Pontosabban kell megismerni a kérdéses litológiai komplexum minden
egyes kőzetfajtájára a geofizikai és a kőzetfizikai jellemzők kölcsönös
kapcsolatait (e kőzetfajták fontosságának megfelelő mértékben).
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