
MÉLYFÚRÁSOK ELFERDÜLÉSÉNEK FÖLDTANI ÉRTÉKELÉSE

VÖLGYI LÁSZLÓ

Elméleti megállapításokból következik és a gyakorlati tapasztalatokkal alá-

támasztott tény az, hogy a fúrólyuk sohasem függleges, hanem irányban és hajlás-

szögben egyaránt változó térgörbét alkot. Az esetek túlnyomó többségében függleges

Ivük lemélyítése a kívánalom és csak speciális célzatú fúrásoknál ferdítik szándékosan

7. ábra. Elferdült fúrólyuk vízszintes vetulete. (A rajzbeli kiértékelés módszere.)

a fúrást. A lyukferdeségek biztos észlelése és a ferdülés számszer kifejezése azonban

csak a fizikai módszerrel történ ferdeség-mérések és elssorban az irányított lyuk-

ferdeségmérések bevezetésével vált lehetvé. A ferdülés mértékének csökkentése érde-

kében súlyosbító rakatok segítségével nagy fúróterhelést, ennek következtében akadozás-

mentes, nyugodt fúróelrelahadást lehet biztosítani és így a fúrószerszámot közel függ-
leges irányban tartani. A Mrólyukak elferdülésének azonban vannak olyan földtani

okai, amelyeket mszaki intézkedésekkel többé-kevésbbé ellensúlyozni lehet ugyan,

de teljesen kiküszöbölni nem. A lyukferdülést létrehozó földtani tényez4 elssorban a

kzetek változó keménysége, helyesebben fúrhatósága, másrészt a rétegek vízszintestl

eltér, zavart települése. Ebbl viszont az következik, hogy a lyukferdülésekbl a hír-
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télén kzetkeménységváltozásokra és a rétegek szerkezeti viszonyaira következtethetünk.

További feladat annak tisztázása, hogy hogyan befolyásolja a ferdeség a földtani viszo-

nyok helyes felismerését.

A ferdeségmérések földtani értékelésének módszere. A
ferde fúrás következtében a rétegeket nem a fúrólyukban mért mélységben és nem a fúró-

lyuk felszíni pontjával egyez helyen harántoljuk. A geofizikai mérési adatok fel-

dolgozásával azonban bármely rétegre vonatkozóan megállapíthatjuk az átfúrás pontos

térbeli helyét, a ferdülés következtében elállott vízszintes eltolódás és mélységesükké -

nés figyelembevételével.

a>
I

b)

2. ábra. A megfelel mélység kikeresése a vetületen a) és metszeten b)

Kiindulási alapként azon adatokat használtam fel, amelyeket a geofizikai mérések

a geológus számára adnak. Általában 200 méteres lyukszakaszonként állnak rendelke-

zésre adatok, melyek az elhajlás szögét és azimutját (irányát) adják meg, valamint

ugyancsak adott a különböz mélységekben elállott mélységcsökkenés is. Ezen adatok

alapján szerkesztett és a térgörbét alkotó fúrólyukat vízszintes vetületben ábrázoló

rajzot szintén kap a geológus. Tekintettel arra, hogy számunkra elssorban a térképi

ábrázolás a fontos (bár az adatok szelvénykészítésnél is felhasználhatók) ezt a vízszintes

vetületet használtam fel a számításoknál és a rajzbeli kiértékelés módszerét alkalmaztam.

A feladat az, hogy bizonyos meghatározott rétegekre, vagy rétegcsoportokra

vonatkozóan megállapítsuk a ferdeséget. Az elektromos szelvény alapján pontosan

tudjuk, hogy egy bizon}Tos réteget milyen fúrási lyukmélységben harántoltunk. Ezt a

mélységet kikeressük a vízszintes vetületen és a kapott pontot összekötve a fúrólyuk

felszíni pontjával, megkapjuk az illet rétegre vonatkoztatott vízszintes eltérés irányát

és nagyságát. A ferdülés következtében létrejött mélységcsökkenés a megkívánt mély-

ségre vonatkoztatva rendelkezésre áll, csupán le kell vonni a ferde lyukban mért mély-

ségbl és megkapom a mélységcsökkenéssel korrigált értéket. Ezt a mveletet rajzban

az 1. ábra. mutatja be. Az irányt szögmérvel fok pontossággal mértem, a távolságot

pedig vonalzóval milliméter pontosoággal, a vízszintes vetület méretaránya szerint

átszámítva egész méterejcre. A módszer pontosságára vonatkozóan a következket

kell megállapítani : a kívánt réteg igen ritkán esik egybe valamely 200 m-es szakasz

kezd- vagy végpontjával, ezért egy-egy ilyen 200 m-es szakaszon belül kell kikeresni
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a rétegnek megfelel liarántolási mélységet. Ha például egy bizonyos réteg az elektromos

szelvényen 1032 m mélységben mutatkozott aicKor 1 000 és 1 200 m között a réteg helyét

a vetületen úgy kapom meg hogy elször felezem a távolságot (1100 m) majd az els
felét tizedelem és az 1000 m-tl három egész tizedet és a negyedik tized l/5-ét veszem.

Ez lesz a kívánt pont. (Lásd 2. ábra.) Meg kell jegyezni hogy a 200 m-es szakaszok
— a ferdeség változásai miatt — vízszintes vetületben nem egyenl hosszúságúak,

tehát a megadott lépték szerint nem mérhetem a vetületen a távolságot csak a fent

leírt módon interpolálással. A ferdeségek vízszintes vetületének méretaránya 1 : 200

—

1 : 1000 között változik általában. Ez azt jelenti, hogy ha 200-as lépték esetében milli-

méter pontossággal mérek a rajzon, akkor a valóságban 20 cm-es a pontosság ;
1000-es

lépték esetében pedig 1 m-es a pontosság, ami még mindig kielégíti a geológiai követel-

ményeket. Ha meggondoljuk, hogy valamely földtani szerkezet, pl. olajmez rétegtérképe

3. ábra. Látszólagos vastagságnövekédés vízszintes a) és ferde réteg b) esetében

1 : 10.000 méretarányúak, akkor láthatjuk hogy ez a módszer a pontosság követeimé,

nyeit a legrosszabb esetben is tízszeresen kielégíti. A távolságot egész méterekben,

az irányt egész fokokban és a mélységcsökkenést ismét csak egész méterekben célszer

kiszámolni.

Elvileg a rétegek ferde harántolása látszólag vastagság-növekedést kell, hogy
okozzon, 3 . ábra . Nézzük meg azonban ennek a vastagság-növekedésneknagyságrendjét . Ha
15 fokos a ferdülés (ami maximumnak tekinthet), akkor a különböz vastagságú víz-

szintes rétegek esetében a vastagságnövekedés a trigonometriai összefüggések alapján

a következképpen alakul :

Rétegvastagság Látszólagos vastagságnövekedés

50 m 2 m
5 « 0,2 «

1 « 0,04 «

A rétegdlés természetesen ezt az értéket a dlésnek megfelelen növeli. Az elektromos

módszerrel történ rétegdlés-méréseknél tehát a lyukferdeséget is figyelembe kell

venni. Láthatjuk, hogy legfeljebb csak 25 m vastag rétegsor esetében vehetjük számításba

a látszólagos vastagságnövekedést, 1 m-es pontosság esetében. A ferdülések átlagban

az említett extrém példánál jóval kisebbek, úgyhogy egyes rétegekre vonatkozóan

a vastagságnövekedést számításon kívül hagyhatjuk.

Az adatok feldolgozásának földtani eredményei. Az el-

zekben leírt módszerrel a lovászi olajmez 50 olyan fúrásának, mintegy 240 adata
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alapján, ahol ferdeségmérési adatok rendelkezésre álltak, az egyes termel színtája-

kat alkotó homokcsoportokra (helyesebben azok tetrészére) és a lyuktalpra vonat-

kozóan kiszámítottam a ferdeségi adatokat. Az adathalmaz mellzésével közlöm a

statisztikus feldolgozás gyakoriság-diagrammjait (4. , 5., 6. ábrák)..

A diagrammokat a következképpen értékelhetjük : a mélységcsökkenések
mértékének általános gyakoriságából (4. ábra) az látszik, hogy 1 m körül határozott

maximum van, amely kb. 6 m-
ig széthúzódik fokozatos csök-

Kenéssel. A 6m-en felüli mélység

csökkenések ritkáknak mond -

hatÓK azonban értésbennagyok

is lehetnek. A ferdülés követ-

keztében létrejöv mélységesök-

kenés leggyakoribb értéke 0

—

2

m, közepes gyakoriságú a 2— 6

m-es mélységcsökkenés és ritka

a 6— 1 8 m-es mélységcsökkenés.

A vízszintes eltérések

mértékének gyakorisággörbéje

(5. ábra) még határozottabban

maximumot mutat. Ebbl az

olvasható ki, hogy át’agban

30— 60 m-es vízszintes eltéréssel

kell számolnunk, azonban itt a

széthúzódás tágabb, mint a

mélységcsökkenésnél
\ 1
5

—

150 m), azaz a bizonytalansági tolerancia nagyobb. A
0— 15 m-es és 200 m-en felüli eltérésen: rúnáknak mondhatók.

Földtanilag még többetmond az adatok feldolgozásából nyert és színttájakra vonat-

koztatott gyakorisággörbe (6. ábra) . Az elbb vázolt általános jellegek megtartása mellett

finomabb részletek megvilágítására is alkalmas. Sorozatonként végigvizsgálva a mélység-

csökkenéseket és vízszintes eltéréseket, azt látjuk, hogy a Páka sorozatban a mélység-

csökkenések szórása nem nagy és az általános maximum közeié De esik, a vízszintes

eltérések azonban széthúzottabbak. A fels Ratka sorozatban a mélycége.-ökkenések

folyamatosan széthúzódó sort alkotnak, a vízszintes eltérések viszont jobban tömörülnek.

Az alsó Rátka sorozatban a fels Rátkálioz teljesen hasonló a helyzet. A Sziget sorozatban

csakúgy, mint a Lovászi sorozatban, a mélységcsökkenések nagy szórt értékei jelennek

meg és a vízszintes eltérések nagy értékeinek száma növekedik. Ezek a konklúziók némi

tájékoztatást nyújtanak arra vonatkozóan, hogy az egyes sorozatokban a ferdüléseknek

milyen elrelátható következményeivel lehet számolnunk.

A ferde lyukak alakja és a fúrás közben harántolt rétegek összehasonlításából

több olyan eredmény született, ami a ferdülés földtani okára részleteiben is

rávilágít. Ezek az általános következtetések az alábbiakban foglalhatók össze .

1 A fúrólyukak általában ívelten hajlanak, kisebb törésekkel és viszonylag

Kevés van olyan, amelyik csavarvonal alakit (vízszintes vetiiletben tehát egymást Keresz-

tez vonalak).

2. A ferdülés hirtelen irányváltozása vagy nagyon kemény fpl, »lenti márga«)>

vagy nagyon laza rétegekben (pl. fels pannon laza, vizes homokjai) következik be.

3. A fúrólyuk hirtelen irányváltozás nélkül görbül akkor, ha puha és kemény

rétegek srn váltakoznak egymással.
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4. A ferdülés következtében elállt látszólagos rétegvastagodás, a ferdülése
gyakorlati nagyságrendjét véve alapul, jelentéKtelen.

A legszembeötlbb és egyben a legtörvényszerbb következtetéseket az elferdült

lyukak térképi ábrázolásával, a

szerkezeti viszonyokra
vonatkozóan sikerült levonni.

Kétségtelenül megállapítható volt:

1 . A fúrások csaknem ki-

vétel nélkül a kiemelked szer-

kezet tetpontja és ezen belül a

viszonylag kiemelkedettebb hely

zetben lév szerkezeti egységek

felé hajlanak.

2. A szerkezet peremén te

lepült fúrások ferdülése — f-
ként a meredeken hajló rétegek-

ben vagy annak közelében —
lényegesen nagyobb, mit a szer-

kezet enyhébben hajló 'középvo-

nala Körül lemélyített fúrásoké.

3. A ferdülés következté-

ben a rétegeket magasabb szer-

kezeti helyzetben harántoljuk,

mint függleges (ideális) fúrólyuk

esetében.

30 60 100 150

Vízszintes eltérés

250 300 m

ábra. Vízszintes eltérések mértékének általános gyakoriság-
görbéje

4.

A ferdülés következtében létrejöv mélységcsökkenés általában arányos a

erdülés nagyságával és a mélységgel, de függ a ferdülés irányától és annak a szerkezethez

való viszonyától.

A fúrólyukak szerkezethez hajló voltának oka az, hogy mechanikai okokból a

fúró mindig a réteglapra merlegesen igyekszik beállni és ezt a súlyosbító rakat meg-

engedhet maximális növelésével sem lehet tökéletesen ellensúlyozni. A tapasztalat

szerint a gyors fúrás növeli a ferdülést.

Kolajföldtani vonatkozások. Az adatok feldolgozása alapján

kitn*
, hogy olajmezink rétegtérképeit módosítanunk kellene, mert a ferdeségek

figyelembevétele megváltoztatja a rétegtérképek szintvonalainak lefutását. így pl.

a mezperemeken mutatkozó nagy ferdülé-ek annyira beljebb tolják a szintvonala-

kat, hogy a meredek dlés csak vetvel volna magyarázható. Azonban sokkal való-

színbb az, hogy a többi fúrás, amelyekben ferdeségmérés nem volt, hasonlóképpen

beferdült. így tehát nem vetrl van szó, hanem csupán arról, hogy a szerkezetek peremi

dlése valamivel nagyobb, mint eddig gondoltuk. A vízszintes eltérések nagyságát

különösképpen egy termel olajmezben, a srít fúrások telepítésénél és a réteg-

megnyitásoknál figyelembe kell venni, mert mint azt a számítás bizonyítja, egyes

rétegekben a lyuktalpak 1— 2 m-re is megközelíthetik eg5
Tmást, ami pedig a termelés

és termeltetés számára nem közömbös. A ferdülés miatt bekövetkez mélységcsökke-

néseknek a tengerszint alatti mélységet megváltoztató hatását a rétegmegnyitá-

soknál figyelembe kell venni, mert csak így kapunk reális képet az olajtestnek a

rétegekben elfoglalt helyérl.
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6. ábra. Szinttájakra vonatkoztatott gyakorisággörbék


