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AZ ÁSVÁXYTAX ÉS KZETTAN SZEREPE A KOLAJIPA UIÍAX

csiKY r.Anor, ^

Az ásványtan és fleg a szediment-közettan a kolajipar minden területén

fontos segédeszköz. Ezzel a kérdéssel különösen az 1930-as évek elején kezdtek
foglalkozni egyes szerzk, akiknek a munkája ezen a téren alapvet. így
D 0 e g 1 a s, G r i f f i t h, G r i m, H e d b e r g, K r u m b e i n, K r y n i n e,

M i 1 n e r, P e 1 1 i
j
o h n , R i 1 1 e n h o u s e, T r a s k, T w e n h o f e 1 és

\V a 1 d s c h m i d. Különösen K r y n i n e a kolaj-petrográfiát olyan mérték-
ben fejlesztette és alkalmazta, hogy azt különálló gyakorlati tudományos munka-
ágnak kell tekinteni. Az együttmködésnek a lehetségei azonban még távolról

sincsenek kimerítve. Legújabban H. H. S u t e r domborította ki az ásványtan
és kzettan szerepét és hívta fel a figyelmet ezeknek a jelentségére és gyakorlati
ajkahnazásuknak a kolajiparban való fontosságára és sürgsségére.

A kolajiparban az ásvány és kzettani munkálatokat petrosztratigráfiai

(kzetréteg tani), rezervoár (tároló) petrográfiai és különféle anyagvizsgálati

munkára oszthatjuk fel. Nyugodtan állíthatjuk, hogy az ásvány és kzettan
mint segédeszköz és tudományos munkamódszer az olajipar valamennyi ágára
kiterjed.

S u t e r nyomán vázoljuk az ásvány és kzettan szerepét az olajipar egyes
ágaiban, nevezetesen a kutatás, a termelés és a finomításban, majd néhány
megjegyzést teszünk a kolajkzettan céljával és jövjével kapcsolatban.

.Az olajkutatásban bebizonyosodik, hogy tulajdonképpen egy képzdmény-
nek mind az ásvány-, mind a kzettanát ismerni kell, mieltt annak képzdésével
kapcsolatban végleges álláspontot elgfoglalnánk. .Az üledékvizsgálatok természete
több mint 75%-a tisztán ásvány-kzettani.

.A kolajtelepek többnyire csökkent sós vagy marin viz üledékekkel kap-
csolatosak. .A legtöbb esetben az ökológiai környezetet a paleontológia adja meg,
kövületek hiánya esetében viszont már a kzettan szerepe érvényesül. Az olaj-

telepek túlnyomórészt homok, homokk, mészk és dolomit tároló kzettel
kapcsolatosak. .Az említett üledékek eloszlási törvényszerségének az ismerete
az ideális földtani medencékben kívánatos lenne. Ezért fontos a jelenlegi tengeri

medencék recens üledékeinek az ismerete. Egyes kutatások már érdekes üledék-
képzdési szabályokat eredményeztek, melyeket fleg a homokok kutatása, vala-
mint az olajkutatás céljára lehet felhasználni.

.A szemcsealaktani elemzések és a szemcsenagyság összetétel tanulmányozása
fontos földtani segédeszköz az olajpetrográfiy; számára, fleg a homokok szár-

mazása, valamint az üledékképzdésre és az olaj eloszlására, felhalmozódására
vonatkozólag. .A homokokat nehéz' azonban csak a szemcsenagyság szerint korre-
lálni, ezért már régebben áttértek a nehéz ásványokkal való korrelálásra. G r i f-

f i t h-nek Trinidádban végzett vizsgálatai szerint a szemcsenagy'ság elemzéseken
kívül, a kolaj eloszlása a nehéz ásványok eloszlásával függ össze. Fleg egyes
nehézásvány féleségek, mint a cirkon, turmalin, gránát, staurolit, epidot, stb.

segítségével végzik a korrelációt. Sokszor ez a módszer sem adott kielégít
eredményt, bevezették az arányszámokat, az ú. n. rációkat. A nehézásvány
korrelációnál az arányszámokat egyre gyakrabban használják, így pl. Trinidád-
ban a cirkon/epidot rációt. .A fúrások kzettani korrelációjához bizonyos esetek-

ben a fúróiszapot is fel lehet használni. A Maracaibo-medence eocénjét a fúró-

iszaj) egyszer nehézásványi vizsgálata alapján taglalják és a gránátot, staurolitot
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és cirkont használják szintezésre. Ennek természetesen csak lokális jelentsége

és érvényessége van. r

Az oldáskor visszamaradó nehezen oldódó anyagokon alapuló korrelációs'

módszer különösen a mészk-olajmezkön fejldött ki elnyösen, mint a nehéz-
ásványi korrelációs módszer egyik fajtája. Itt a kvarc, kalcedon és glaukonit

változatai játszanak fontos szerepet.

A kolajtelepben a tárolókzet bizonyos geofizikai és geokémiai egyensúly-
ban van saját folyadéktartalmával. Ezért környezetének változásaira részben
ellenrizhet módon reagál. A petrográfus fontos adatokat nyújthat a termel
kutak termelképességével kapcsolatos kérdések megoldására. Természetesen ezt

annál könnyebben tudja 'elvégezni és a termelést befolyásolni, minél jobban ismeri

a tárolót (rezervoárt), a tárolókzetet és annak hidrológiáját. A magmintákon
az ásványos összetétel, szövet, hézagosság, áteresztképesség és a telítettségi

fokot illeten méréseket kell végezni.

A kolaj-tároló (rezervoár) kzettani tulajdonságai elssorban az elektromos
karottázs szelvénybl olvashatók le. 1940 óta a fúrólyukakban rádióaktiv méréseket
végeznek. Ezek a mérések azon a tényen alapulnak, hogy az agyag sokkal nagyobb
mennyiségben tartalmaz rádióaktív anyagokat, mint a homok és mészk. így
a gamma sugárzási szelvény alapján a kzeteket egymástól meg lehet különböztetni.

A tároló fizikai, földtani és ásv^y-kzettani tulajdonságán alapszik a helyes

fúrópont távolságok, illetve közök megválasztása, az olajkitermelés módszere,
továbbá a biztos és várható olajkészletbecslések.

A másodlagos termelési módszert a tárolókzet pontos ismerete nélkül nem
szabad megindítani. Errl szomorú tapasztalatok tanúskodnak. Ennek érdekében
a vékonycsiszolat vizsgálatok, melyek a pórusok alakjáról és eloszlásáról, vala-

mint az agyagásványok jelenlétérl világosítanak fel, igen fontosak. Ismeretes,

hogy édesvíz benyomásakor az olajhomok agyagásványai megduzzadnak és a

kzet hézagait eltömik és fordítva, gázbenyomáskor ezek az agyagásványok
kiszáradnak, a hézagok kitágulnak, st néha repedések is keletkezhetnek.

Valamely termelés eltt álló kolaj rezervoárnak a kivizsgálása csak akkor
befejezett, ha a fizikai és földtani tulajdonságokon kívül az ásványkzettani
tulajdonságai is ismeretesek. Általában ugyanazon olajtárolónak a homokrétegei
megegyez ásvány és kzettani tulajdonságokkal rendelkeznek. Elegend tehát

a típus megállapítása, viszont a hézagosság, áteresztképesség és telítettség min-
den esetben külön és ponto.san megmérend.

Az öblít iszapnak az olajkutató fúrásoknál lév dönt fontossága és fel-

adata eléggé ismeretes. A fúrásnál a normál és a nehéziszapnak az összetétele

fontos szerepet játszik. Az iszapanyagoknak az ellenrzésénél a mineralógusnak
ül. petrografusnak nagy szerep jutna az iszapvegyész mellett és így az iszap

megjavításához is érdemlegesen hozzájárulhatna.

Az olajtároló réteg kzettani viszonyai szerint a fúrólyukat a termelésre

való kiképzés, csövezés elfltt sokszor el kell készíteni. A laza homokokat mester-
ségesen szilárdítani kell, ehhez fleg szilikátokat használnak. A homokos-mészk
és mészk rétegeket elégtelen permeabilitásuk esetén jobban fel kell nyitni és

ezt savazással érik el. Természetes, hogy ebben az esetben a tárolókzet ásvány-
és kzettanának az ismerete megkönnyítené az elbJ) jelzett és szükséges eljárá-

sokat. Ezekbe a munkálatokba a mineralógust és petrográfust egyált^alán nem
vagy csak ritkán szokták belevonni és általában az eltanulmányokat hasonló
esetekben az iszapvegyésznek engedik át, sokszor az, olajipar kárára.

K fúrólyukban uralkodó nyomás, hmérséklet és pH viszonyok miatt sok-

szor különleges cementre és béléscscementezési eljárásra van szükség. A meg-
kötött cementmintát vékonycsiszolat vizsgálatoknak kellene alávetni, sajnos,

azonban a g\"akorlatban ezen a téren sem tartják szem eltt és fontosnak a kzet-
tani szempontokat és megelégednek a megszokott és egyszer nyomáspróbákkal
történ cement ellenrzéssel.
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Az olajtermelésben azsagv’agásványok jelenléte az olajhozamokban fontos
szerepet játszik, ugyanis az édesvíz, meh'et a fúrólyuk lemélyítése közben az
öblít iszap készítésénél felhasználnak, az agyagásványokat többé-kevésbbé
megduzzasztja. A beidellit és fleg a montmorillonit igen nag\' térfogatnövekedést
érhet el, mely G r i m szerint néha 13,8-szoros is lehet. Ag^^agásvánjmk általában
minden homokban, így olajhomokban is elfordulnak. -A duzzadó ag^mgok az
olajhomok hézagait eltömítik és így az áteresztképességét néha ersen csökkentik.
Ez valamely olajtennel kút termelésének esését, néha teljes megsznését idézheti

el. Ez a jelenség, minf hézagtömít hatás ,,waterblocking” néven ismeretes.

Ásvány-kémiai szempontból itt báziskicseréldés és hidrálás esetérl van szó :

az agyagásványok Ca- + , K~, vag>' Na- ionjai felcseréldnek az édesvíz H+ ionjá-

val. Énnek ismeretében az édesvíztl már megtisztult fúrólyukba újból édesvizet
lehetleg nem nyomunk be, hog>’ az olajtelep mentesüljön annak hatásától. Az
agyagásványok felismerése igen fontos, ami mikroszkópos vizsgálatokkal végez-
het el.

A fúrólyukat gyakran kell tisztítani, benne szervetlen anyagtörmelék
halmozódhatik fel és könnyen eldughatja a perforálás! lyukakat vagy elrharja

^

a kifolyási tolózárakat. Esetenként a termelés közben annyi anyagtörmelék kerül
a fúrólyukba, hog\’ a kutat fel kell adni. Többnyire finomhomok, béléscscement
törmelék, a visszamaradt öblitiszapból való baritmaradvány vagy más agj’agos

anyagról van szó ; utóbbit már az öblítiszap agyagától nehéz megkülönböztetni.
Ekkor segít a mineralógus, aki g^’orsan és biztosan felismeri mikroszkóppal a
fúrólyukba bekerült anyag természetét, eredetét és eldönti, hog\' a rétegbl vagy
az öblít iszapból származik. A fúrólyukba bekerült anyag szemcsenagyság

• rendje szabja meg a béléscs rakatba szükség szerint beépítend homokszür
meg^'álasztását.

Általában mieltt valamely mszaki ter\*et, mint pl. a másodlagos termelési '

eljárást megindítják, a lehetség szerint jól kell ismerni az olajtelep föld- és

kzettanát. Racionális másodlagos olajtermelésnek a hidrodinamika áramlási '

törvényeire kell támaszkodnia. Ezért fontos a termelésben az olajtároló kzetben ^

lév folyadékok mozgási, áramlási törvényeinek a tanulmányozása. Fleg olaj-

homokok esetében vizsgálják az 1, 2 vagy 3 komponensbl álló rendszerek visel-

kedését ; a víz, olaj vag>’ gáz áramlását külön-külön és eg>'ütt.

A különböz szemcsenagyságú homokban lév olaj-víz keverék differenciális

áramlásának az ismeretéhez Illing és Hobson fontos adattal járult.

Szediment-petrográfiai elgondolások alapján megállapították, hogj^ a víz-olaj

keverék a finom és durva szemcséj részek érintkezési, határfelületén elkülönülni

igyekszik.

A kolaj finomítóknál a csvezetékekben és kazánokban helyenként nem
kívánatos szervetlen csapadékok találhatók, ezek ásványok. Az ásványtani
vizsgálatok ezekre a szükséges felvilágosítást megadják.

A kolaj és termékei fizikailag az olvadáspont-, forrpont- és a törésmutató-
val jellemezhetk. A törésmutató már ásványtani fogaibm. R e d b e r g kolaj-
cseppek jellemzésére használta fel, amelyeket magmintákból sikerült kinyernie.

Rizonyos esetekben elegend egy olajszint kolajának a törésmutatóját meg-
határozni és eldönthet, hogy az illet réteg kitermelésre érdemes-e.

A kolaj bitumenek (aszfaltitek) mint az ozokerit, gilsonit, grahamit, alber-

tit, impsonit szerves ásványok, amelyek ásványtanilag és átlagelemzéssel hatá-

rozhatók meg. Sajnos, az ásvány- és kzettan ezekrl a szilárd bitumenekrl
még keveset tud. Ezeknek a kolajban általában elforduló alkotórészeknek a

fellépése többnyire kellemetlen következményekkel jár az olajkutaknál. A szilárd

kolajbitumenek mikroszkóp ill. elektronmikroszkóp alatt felismerhetk, és

valószín, hogy eg^'részük legalább is kriptokristályos, egj’esek pedig eg}'hajlású,

illetve álhatszöges kristályok alakjában fordulnak el.

A kolaj elemzések rendszeres feldolgozása, fleg a kolaj nyomelem tártál-

mának behatóbb vizsgálata fontos és érdekes feladat lenne a geokémikusnak.
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aki már nem gyakorlatilag, hanem inkább elméletileg az olaj geokémiai saját-

ságait, az olaj származás, vándorlás, átalakulás kérdését tudná megvilágitani.

Láthatjuk tehát, hogy az ásványtan és kzettannak a kolajipar valamennyi
területén fontos szerepe van. Cjabban a petrográfus az olajkutatás (szedimen-
táció, korreláció) és olajtermelés (olajtároló kzetek petrográfiája) részére olyan
adatokat szolgáltat, melyeket csak tud megadni. Vannak olyan fontos kolaj-
ipari problémák, mint pl. az agyagásványok jelentsége az olajbányászatban, az
olajtelep karbonátos kzetei, melyek tisztán ásvány-kzettani természetek.

A fejld nagy olajvállalatok az olajgeológus, j)aleontológusB fizikus és

kémikus mellett már szediment-petrográfust is foglalkoztatnak, aki egyrészt

mint tanácsadó segiti a többi olajszakértt (geológust, technikust és vegyészt),

másrészt önállóan dolgozza fel a petrosztratigráfia és rezervoár-petrográfia meg-
felel problémáit. A közetrétegtan és a tároló-kzettan területén van jövje az
,,olajpetrográfus”-nak, aki fontos segítséget nyújthat az olajföldtani és olaj-

technikai problémák megoldására.
Mag>’ar viszonylatban ezen a téren alig számolhatunk be valamelyes tevé-

kenységrl. Nálunk még alig foglalkoztak ezekkel a problémákkal, íg}' sem szak-

emberekkel, sem szakirodalommal nem rendelkezünk. Szediment-petrográfiai
vizsgálatokat végeztek, fleg szemcsenag^’ság összetételre, de már nehéz ásvány-
vizsgálatot fleg a kolajkutatások keretében egyáltalán nem. Ennélfogva igen

fontos lenne mindezeket az üledék-kzettani vizsgálatokat, illetve olajkzettani
vizsgálatokat hazánk kolajipari, fleg olajkutatási problémáinak a megoldása
érdekében meghonosítani és kiterjeszteni. Ezek az üledék-kzettani vizsgálatok,

fleg ottan nyernének értékes alkalmazást, ahol a kutatás céljának elérése érdeké-

l>en végzett elektromos-karottázs, litológiai, mikropaleontológiai és egyéb korre-

lációs kísérletek, nem adnak kielégít választ. Itten fleg az olígocén medencéink-
ben feltárt egj’hangü slires kifejldésü oligocén kattien rétegsorokra gondolunk,

így pl. Ózd környéki oligocén területre. Természetesen ezeket a kolajkzettani
vizsgálatokat ki kellene terjeszteni a kolaj term.elés területére is a fentiekben
jelzettek értelmében.

r. M 11 K u :

Pojlb MHHepaJlOFHH H neipOrpa4)HH B He4>THflOH npOMblUIJieHHOCTH

MuHepa.ioriia ii r.iasHbi.M opaao.M ceaii.MeHTamiOHuaH nerporpaijiun, hb-iíictcb

Ba>KHbi.M nocoöiie.M a-in neijiTHHOü npoAibiin.ieHHOCTii. npiiöniiaiiTenbHO 20 nex xoAiy

uaaaa c*ra;ni opauiaib Biiii.MaHiie oxfleJibHbie iicc.ieflOBaTe-xii ua Bawnyio pojib nexpo-
rpaijiuu B He(})THHOü npo.Mbim.xenHOCxii, a aaxe.M ua SHaMeHiie n cpoMuocxb npauximecKoro
npii.MeHeiiiia ee. Bc.xeflcxBiie axoro, He(J)XHHaa iiexporpa^ua cxa.na ca.MOcxoHxenbHOtí
oxpac.TbK) npaKxiiMecKOH HayKii, noxoAiy qxo oua, Kan nocoue u HayMHbiH Aiexoa xpyfla,
pacnpocxpaHHexca ua Bce oxpac.iii HetfixuHOu npo.Mbic.xeHHOCxii, KaK Ha pasBeflKy, xaK
11 na flObiMy 11 nepepaoxKy Heijixii.

.MiiHepa.xonmecKHe ii nexporpaijnmecKiie paoxbi b Heij)xanoü npoAibimneHHOCxu
MO>KHO pasaeniixb ua nexpocxpaxiirpaijHmecKiie, peaepByap-nexporpaijmMecKiie ii Ha
paa.xiiMHbie iiccdeaOBaxe-xbCKiie paöoxbi. npo.xe.MaAiii He$xmíoH paaseaKU, Kan nanpH-
.vep nopucxocxbio, npOHiinaeAiocxbio, caxypamieíí, KoppeaHinieü xawenbix AumepanoB
II X. fl. aaHiiAia.niCb panbiiie ^usiikii, xhaihkii, naneonxononi u xexHHKU, mxo aBnaexca
iienpaBH.xbHbi.M. Ho b nacxonmee Bpe.MU nexporpaijibi y>xe, c ofluou cxopoHbi, KaK cobcx-
HUKii, no.Moraiox flpyni.M criemianiicxa.M He(j)xHHOH npo.Mbim.ieHHOcxH (reojioraAi, xexHH-
K'a.M H xHAiuKaAi), npcflcxaB-iHa n.vi Ba>KHbie aauHbie AjIH pasBeflKH ii flObmH Heijixii, a c

apyroH cxopoHbi — caAiocxoaxenbHO peuiaiox npo6.xe.\ibi He(})xecxpaxnrpa(})nii h peaep-
Byap-nexporpa(j)HH. B axH.x flByx o.xacxax aaK-nouaexcn yaymee nexporpa$OB HeijixaHofí

npoAibiui.xeHHOCXH, .Morymiix OKaaaxb Ba>KHyio no.viomb fl.xa paapeineHHa npo.xeAi
HCíJixHHOH reo.xoniH ii xc-xhukh.

Hacxoamee HCCJieflOBaHiie u.weex xo.xbKO oaopHbiü xapaKxep ii neubio er aBimexcH
xo, iixoöbi oöpaxHXb BHH.viaHHe Ha Ba>KHOcxb H 3HayeHne nexporpaijiHH, peuiaiomeH
npoö.neAibi pasBeaKii ii AObimi He$xii.

20*
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Mineralogieal and petrographieal investigations in tlie iield of oil-indnstrj^

by G. CSIKY

Mineralogy and especially sediment-petrography are the important means
of oil-industiy". About 20 years ago somé explorers called attention to the impor-
tance of mineralogy and petrography in oil-industrj'^ and others to the significance

and urgency of their pratical application. Thus, petroleum-petrography developed
to a special practical branch of Science and as means and scientific working method
is in connection with all branches of oil-industry i. e. with research, production
and refining.

Concerning oil-industrj' the mineralogieal and petrographieal activities

consist of petrostratigraphical, reservoir-petrographical and several matéria!
controling works. Fór a long time the problems of oil research, i. e. porosity,

permeabilit}', saturation, hea\^' mineral correlations etc. were solved by the
physicists, chemists, paleontologists and technicians, and this was nt convenient.

Today the petrograph on the one side as adviser helps the other oil specialists

(geologs, technicians, and chemists), providing them with important data of oil

research and production, on the other side he solves the problems of petro-

stratigraphy and reservoirpetrography alone. Oilpetrograph may build up his

future on these two areas and by this way he may come to, aid in solving the
próblems of oilgeology and oiltechnics.

This study is bút of generál character, several problems are -briefly

discussed and its aim is to call attention to problem-solving importance and
significance of petroleum-petrography.
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