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Huzamos ideje üzemelő szénhidrogéntermelő kutak
termoszelvényezése

P Á P A  Y  J Ó Z S E F

A z alábbiakban egy olyan termoszelvényezési módszer kerül ismertetésre, amely olyan esetekben 
alkalmazható a kőzetek in situ hővezetőképességének meghatározására, amikor a technológiai folyamat 
megvalósítása előtti hőegyensúly megbomlott és a termikus zavart okozó beavatkozás kvantitatív nagy
sága ismeretlen.

Почти все технологические процессы добычи нефти и газа осуществляются в неизотерми 
ческих условиях. При заложении, т. е. бурении скважин система, находившаяся в стати
ческом равновесии с точки зрения температурных условий, нарушается за счет разрушения 
горных пород, а также циркуляции бурового раствора, температура которого, разли
чается от температуры окружающей среды. В процессе добычи нефти и газа измене
ния энергии и фазы, связанные с потоком жидкостей, приводят к изменению тем
пературы проточной системы. При применении методов повышения вторичного и третич
ного выхода нефти и газа, в нефтегазоносную залежь нагнетаются различные типы флюи
дов с температурой, различающейся от окружающей температуры, в связи с чем измен
яется ранее господствовавшее статическое тепловое равновесие и т. п. Восстановление теп
лового равновесия или становление нового равновесия определяется, в основном, термичес
кими особенностями, теплопровод имостью и теплоемкостью окружающей среды, т. е. 
комплекса горных пород, имеющего практически бесконечное протяжение.

В то же время вышеупомянутые факторы существенно влияют на технические пара
метры и экономичность технологических процессов. Здесь довольно лишь упомянуть о фак
торах, связанных с определением размеров обсадной колонны, опробованием пластов, про
цессами вытеснения и просачивания и т. п., которые все зависят от температуры. Вышеизло
женное подтверждает исключительную важность изучения тепловых характеристик 
горных пород для проектирования, реализации и экономической оценки любого технологи
ческого процесса, непосредственно или косвенно связанного с добычей углеводородов.

Ниже описывается метод термокаротажа, который может применяться для опре
деления теплопроводимости горных пород в естественном их залегании в случаях, когда до 
осуществления технологического процесса тепловое равновесие нарушилось и количественная 
величина воздействия, вызвавшего температурную аномалию, неизвестна.

Теоретические основы метода были описаны в работе [1]. Ниже, в сводном биде изла
гаются эти принципы, а затем, на примере измерений, проведенных на практике, иллю
стрируется возможность применения метода для определения тепло провод имости горных 
пород, окружающих продуктивные нефтегазовые скважины, в условиях их естественного 
залегания.

Almost every technological procedure o f hydrocarbon production is realised under non-isotherm 
conditions. In  the course of drilling, due to the destruction of rocks as well as to the circulation of the 
boring mud the temperature of which differs from that of the environment, the system having been until 
than in static equilibrium from the point of view of temperature conditions, becomes disturbed. During 
the production of hydrocarbon the change of energy and of the physical state caused by the stream of fluid  
leads to the change of temperature of the streaming system. I f  secondary and tertiary exploitation increas
ing methods are used, a considerable amount of different fluids of differing temperatures is pressed into 
the hydrocarbon bearing deposit and thus the former static temperature equilibrium changes. The re
establishment of the thermic equilibrium or the establishment of a new state of equilibrium is determined 
essentially by the thermal properties, heat conductivity and heat capacity of the environment, i. e. of the 
rock mass having practically infinite extension.

A t the same time the above factors considerably affect the technical parameters and economic effi
ciency of the technological procedures. It seems to be sufficient to mention here but the dimensioning of 
the casing, the testing of the deposit, the drilling procedure, the extraction and transport of fluids etc., 
all depending on temperature. From the foregoing it follows that it is very important to know the thermic 
properties of the rocks in order to plan, realize and economically estimate any technological procedure 
directly or indirectly connected with the production of hydrocarbons. v
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In  the present paper a thermologging method is described which can be applied for the in situ deter
mination of the heat conductivity of the rocks in cases when the heat equilibrium having existed before the 
realization of the technological procedure was disturbed and the quantitative value of the effect causing 
the temperature anomaly is not konwn.

The theory of the method was described in paper (1 ). Here a short summary of this theory is given 
and the application possibilities of the method for the in situ determination of the heatconductivity in 
rocks surrounding the hydrocarbon producing wells are illustrated by results received in practice.

A szénhidrogénbányászat szinte valamennyi technológiai folyamata nem 
izoterm körülmények között valósul meg. Kúttelepítés, tehát fúrás esetén a hő- 
mérséklet viszony ok szempontjából statikus egyensúlyban levő rendszert a 
kőzetroncsolással és jelentős mennyiségű, a környezettől eltérő hőmérsékletű 
öblítőfolyadék keringetésével megbontják. A szónhidrogéntermelés során a flui- 
dumok áramlása miatti energia- és halmazállapotváltozás az áramló rendszer 
hőmérsékletváltozását eredményezi, a másod- és harmadlagos olaj- és gázkiho- 
zatalnövelő eljárások eseten a szénhidrogéntároló telepbe jelentős mennyiségű, 
a környezet hőmérsékletétől eltérő különböző típusú fluidumok kerülnek besaj- 
tolásra és így a korábbi statikus hőegyensúly megváltozik, stb. A termikus hő
egyensúly helyreállását, vagy az új egyensúlyi viszony beállását alapvetően a 
környezet, azaz a gyakorlatilag végtelen kiterjedésű kőzettömeg termikus tulaj
donságai, a hővezetőképessége, és hőkapacitása határozza meg.

Az említett tényezők ugyanakkor alapvetően befolyásolják a technológiai 
folyamatok műszaki paramétereit és gazdaságosságát. Itt elég utalni a bélés
csőméretezés, a kútkiképzés, a rétegmegnyitás, a fúrási művelet, a fluidumkiter- 
melés és -szállítás, a kiszorítási és az áramlási folyamatok, stb. hőmérséklettől 
függő tényezőire. Az elmondottakból megállapítható, hogy rendkívüli fontosságú 
a kőzet termikus tulajdonságainak meghatározása abból a célból, hogy bármely 
technológiai folyamat, művelet, amely a szénhidrogének bányászatát közvetve 
vagy közvetlenül célozza, megtervezhető, megvalósítható és gazdaságilag érté
kelhető legyen.

Az alábbiakban egy olyan termoszelvényezési módszer kerül ismertetésre, 
amely olyan esetekben alkalmazható a kőzetek in situ hővezetőképességének meg
határozására, amikor a technológiai folyamat megvalósítása előtti hőegyensúly 
megbomlott és a termikus zavart okozó beavatkozás kvantitatív nagysága isme
retlen.

A módszer elvi alapjai [ 1 ] kerültek ismertetésre, amelyet az alábbiakban 
röviden összefoglalunk, majd ezt követően gyakorlatban elvégzett mérésekkel 
bemutatjuk alkalmazhatóságát a kőolajat és földgázt termelő kutakat körülvevő 
kőzetek hővezetőképességének in situ meghatározására.

1. Értékelő módszer

A termoszel vény ezést legkedvezőbb olyan kútban elvégezni, ahol a mérések 
megkezdése előtt a hőmérsékleteloszlás azonos a geotermikus gradiens által 
meghatározott értékkel, tehát a kút már huzamosabb ideje nem működik, vagy 
még nem üzemelt.

Gyakran előfordul az, hogy a hőforrás már régóta működik és a termelési 
múltját nem ismerjük pontosan, ugyanakkor a hőmérsékletváltozás közel zérus 
— a hőáramlás stacioner vagy kvázistacioner.

Ha ilyen kút esetén a termelés megszüntetésével akarjuk a kezdeti hőmér- 
sekleteloszlást létrehozni, akkor a termelési szünetnek legalább 3 — 4-szer hosz-
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szabbnakkell lennie az azt megelőző üzemeltetési időszaknál ahhoz, hogy az ere
deti hőmérsékleteloszlás, tehát a geotermikus gradiens által meghatározott, 
kialakuljon.

A csővezeték üzemének megszüntetésére az esetek többségében nincs mód 
és lehetőség, de okvetlenül nem is szükséges. Ebben az esetben a termoszel vé- 
nyezés a következő módon történhet. A mérési időszakot két részre osztjuk, 
А г г és A t 2 időintervallumra, amikor is a biztonságos extrapoláció miatt A t 1 > A t2 
(1. ábra). A Axx időszakban a kút célszerűen ugyanazzal a hozammal termel, 
mint a megelőző időszakban. Mérjük a vizsgált mélységben, az idő függvényében 
az áramló fluidum t± =  t± (t±) hőmérsékletét,

0  ^  r± ^  A Tj_
zIt-l időszak végén a kút termelését megváltoztatjuk, megnöveljük, esetleg csök
kentjük, de nem szükséges lezárni. Az áramló fluidum mennyiségének változá
sára a hőáram értéke is megváltozik: Q2.

Mérjük az áramló fluidum t2 (r2) hőmérsékletét. Az ábrán £*-gyel jelöltük 
a hőmérséklet extrapolált értékét, amit úgy kapnánk meg méréssel, ha a Zlr2 

időintervallumban is a hőforrás üteme továbbra is Q1 lenne. Megjegyezzük, hogy 
a t* tartalmazza a termikus előélet során bekövetkezett valamennyi ütemváltás 
hatását. A t2 — értékét a következő összefüggés adja:

( 1 )

А г± ^  r2 =  A rl + zl r2.

Ha t2 — t\ értékét log r2 függvényében ábrázoljuk, akkor egyenest kapunk. Az 
egyenes iránytangensének (m ) értékéből a közét hővezető képessége számítható:

j% _  2,3(Q2 — Qx) '
4л; hm
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Az m értékét a т2 = 1, illetve т2 =  10 óránál, a termogramról leolvasott hőmér- 
sékletértékek különbsége

(V -* í)r2= io -  (*2-* í)  .2=1
adja.
Ha qc pl. ismert, akkor a kútszerkezetre jellemző termikus szkin értéke az (1 ) 
összefüggés alapján:

( 2 )

A (^2 — ̂ í).2=i jelenti a r2 = 2  óránál a termogramról leolvasott (t2) és az extra- 
polált (t*) hőmérséklet különbségét.

Természetesen a (2 ) egyenletből q c is számítható, megjegyezve azt, hogy a log 
függvény miatt a mért hőmérséklet gc-re kevésbé érzékeny, mint a termikus 
szkin értékére.

Ha a kút termelési múltjának adataiból a hőteljesítmény értéke vagy átlagos 
értéke meghatározható, illetve becsülhető, akkor a kezdeti, tehát a termikus 
zavar előtti kőzethőmérséklet is számítható.

2 . Termogramok felvétele

A módszer alkalmazásának szemléltetésére és bemutatására olaj és gáz- 
kutakon végeztünk méréseket.

A mérések alapvetően két csoportra oszthatók: attól függően, hogy a ter
melés megváltoztatása előtt a hőáramlás stacioner vagy pedig tranziens volt. 
Azok a kutak, amelyeknél a hőáramlás közel állandósult, a mérések megkezdése 
előtt már huzamosabb ideje termeltek, míg a tranziens esetben a kutak termelés
beállítása csak néhány nappal vagy néhány órával előzte meg a termogramok 
felvételének időszakát.

Az utóbbi mérésekre a kutak ún. kapacitás vizsgálata során került sor.
2 .1 . Termogramok felvétele stacioner esetben

Az alábbiakban ismertetett vizsgálatok arra az esetre vonatkoznak, amikor, 
a termogram felvételét megelőző időszakban (Axf) a hőáramlás stacioner, azaz 
tx értéke állandó.

Ezt követően a fluidumtermelést megváltoztattuk, ami a termelőcső falán 
átáramló hő mennyiségének megváltozását eredményezte, ez pedig az áramló 
fluidum hőmérsékletének módosulását okozta.

Ásotthalom 16. sz. kút a mérések előtt éveken keresztül 5,5 mm 0  fúvókán át 
termelt kőolajat és földgázt. A kút 5,5 mm 0  fúvókán 1500 m3/nap gázt, 52,6 m3/ 
nap olajat termelt és a kút hőrezsime állandósult és 500 m mélységben az állan
dósult hőmérséklet 64,8°C volt.

Ezt követően a fúvókát 3 mm-re változtatták, amikor is a gáztermelés 
290 m3/nap-ra, a kőolajtermelés 10,7 m3/napra csökkent. A fluidumtermelés vál
tozása miatt a kútban áramló folyadék hőmérséklete is módosult. A termogram 
felvétele céljából 500 m mélységben mérték az áramló rendszer hőmérsékletét 
különböző időpontokban. A termeléscsökkenés miatt a hőmérséklet csökkent az 
idő függvényében.
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A hőmérséklet változás abszolút értékét az idő (r2) függvényében az 1. táb
lázat szemlélteti. Megjegyezzük, hogy a termogramokat a termelőcsőben vették 
fel.

1. táblázat Hőmérsékletváltozás abszolút értéke
(h - Ф  °c

Таблица  7. Абсолютные величины изменения 
температуры (t2 -  if) °С

Table 1. Absolute values of temperature changes

(*.-<?) °c

Algyo — 395. sz. kút 5,5 mm-es fúvókán keresztül a Szőreg— 1 telepből kő
olajat és földgázt termelt. A termogramot 500 m mélységben vették fel. A 
kút 5,5 mm 0  fúvókán 13.100 m3/nap gázt, 79,0 m3/nap kőolajat termelt és a 
kút hőrezsime állandósult és 500 m mélységben az állandósult hőmérséklet 
51,5°C volt. Ezt követően a fúvókát 3  mm 0  re cserélték ki, amikor is a gáztermelés 
3300 m3/nap-ra, a kőolajtermelés 2 1 , 3  m3-re csökkent. A hőmérsékletváltozás 
abszolút értékét az idő függvényében az 1. táblázat tartalmazza.

Algyo —361. sz. kút Maros — 3  telepből termelő gázkút, amely már több éve 
termelt a mérés előtt. A kút termelése ún. csoportos fúvóka segítségével szabá
lyozható. A mérés előtt a kút 188 500 m3/nap gázt termelt 8 + 1 0  mm fúvókán 
keresztül. Az 500 m mélységben stabilizálódott hőmérséklet értéke 69°C. Ezt 
követően a kút termelését 252 000 m3/napra növelték úgy, hogy a 12 és 14 mm-es 
fúvókákat is kinyitották. A termelésnövelés hatására az áramló gáz hőmérsék
lete növekedett. A hőmérséklet változás értékét az idő függvényében az 1. táb
lázat tartalmazza.

2 .2 . Termogramok felvétele tranziens esetben
A termogramok felvételére a kutak ún. kapacitásvizsgálata során került sor. 

A kapacitásmérések rövid időtartamúak, általában néhány naposak, amikor is a

191



2 . táblázat. Hőmérséklet alakulás

Üomerseblet változás tranziens esetben
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kutat különböző ütemmel termel
tetik, sőt a kút a mérések közben 
lezárásra is kerül. A gyakori ho
zamváltozás miatt a hőmérséklet- 
viszonyok nem stabilizálódnak. A 
termogramokat az ismertetett pél
dákban a termelőcsőben, a kútfej
től 5 m mélységben vették fel.

Algyő — 56. A mérést megelő
zően a gázkút 179.103 m3/nap 
ütemmel 43 órán keresztül ter
melt, majd ezt követően 1 napig a 
kutat lezárták nyomásemelkedési 
görbe felvétele céljából. A nyo
másemelkedés után a kutat ismét 
termelésbe állították 284.103 
m3/nap kapacitással, miközben a 
hőmérsékletváltozást is regisz
trálták. (2. táblázat) A kút 1 2  órán 
keresztül változatlan ütemmel ter
melt, s majd a hozamot 242.103 
m3/nap-ra csökkentették. A csök
kentett hozammal 1 2  órán keresz
tül termelt. A termelés csökkenése 
miatt a hőmérséklet is csökkent. 
(2. ábra)

Algyö — 39. kút. A gázkút a 
termogram felvétele előtt 2650 
m3/nap kapacitással 7 órán keresz
tül, 24.200 m3/nap kapacitással 6  

órán keresztül és 64.800 m3/nap 
kapacitással 1 0  órán keresztül ter
melt. Ezután a hozamot 141.103 
m3/nap értékre növelték, miközben 
mérték 5 m mélységben a kútfej 
hőmersékletnövekedését, 1 2  órán 
keresztül — 2 . táblázat. Ezt köve
tően a hozamot 191.103 m3/napra 
megnövelték, ami a kútfej hőmér
séklet további emelkedését ered
ményezte. A hőmérsékletváltozást 
а t2 időszakban 14 órán keresztül 
mérték (2. ábra és 2. táblázat)

Tázlár — 4. A gázkút a termo
gram felvétele előtt 1 0 2 .1 0 3 m3/nap 
hozammal termelt 2  napon ke
resztül, ezután a kutat nyomás
emelkedés céljából 1 napra lezár
ták, majd 123.103 m3/nap ütem
mel 16 órán keresztül termeltet-



4. táblázat. Termogramok kiértékelése 

Tаблица 4. Интерпретация термограмм 
Table 4. Interpretation of thermograms

* 1 m hosszú vezetékszakaszra vonatkozó hőmennyiség.
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ték. Ezt követően a hozamot 106.103 m3 /nap-ra csökkentették, miközben 16 
órán keresztül mérték a hőmérséklet alakulását. Ezután a hozamot 70.103 
m3/nap-ra csökkentették, ami hőmérsékletcsökkenést eredményezett. A kút a 
kisebb ütemmel 16 órán keresztül termelt. (2 . ábra és 2 . táblázat)

A 3. táblázatban tüntettük fel a kútszerkezetre jellemző csőméreteket, míg 
a 4. táblázat tartalmazza a 3. és 4. ábrákon feltüntetett termogramok kiértékelése 
során kapott eredményeket.

4. ábra Puc. 4. F ig . 4.

A 3. ábrát az 1. táblázatban feltüntetett mérések alapján, míg a 4. ábrát a 
2 . táblázat és 2 . diagram alapján rajzoltuk meg.

A táblázat eredményeiből megállapítható, hogy az Algyő —56. kút kivételé
vel a kút közvetlen környezetének hő vezetési képessége jobb, mint az azt körül
vevő kőzeté. A kőzet hővezető képességének számszerű értéke tipikusan üledékes 
kőzetekre jellemző.
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