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Magfúrások telepítésének elvi 
és gyakorlati kérdései a különböző 
szénhidrogén-kutatási fázisokban *

1. A mélyföldtani információszerzés módszerei,
feladatai

A  szénhidrogén-földtani kutatás tudományos 
vizsgálati tevékenysége, a földtani vizsgálatok 
során szerzett ismeretek, tapasztalatok, a szén
hidrogén-előfordulások perspektivitásának he
lyes megítélésében, a készletszámításokról szóló 
eredményekben tükröződik, és ezen keresztül 
válik közvetlen termelőerővé. A geológus meg
szerzi, összegyűjti, elemzi, rendszerezi és értel
mezi a rendelkezésre álló információkat, ame
lyek alapján elvégezhető a készletszámítás ,a 
prognosztizálás. A regionális szénhidrogén-föld
tani ismeretek, illetve egy kutatási tájegység, 
vagy egy szerkezet földtani adatainak bővítése, 
a geológus alapvető feladatai közé tartozik. Az 
ismeretszerzésben kutatófúrásoknál a fúrási pa
raméterek, az öblítőiszap, a furadék, a fúróma
gok, a lyukszelvények értelmezési adatainak, a 
fluidumok összetételének és áramlási viszonyai
nak vizsgálata, illetve ezeknek az adatoknak 
komplex értelmezése, esetleg számítógépes fel
dolgozása segíti. Természetesen a geológus szak
mai tudásától függ, hogy a kapott adatokat ho
gyan összesíti és dolgozza fel, a rendelkezésre 
álló információkból milyen értékű szintézis lesz.

A megelőző évtizedekben a mélyföldtani in
formációszerzés legmegbízhatóbb, legfontosabb 
és fenntartás nélkül elfogadott módszere a mag
fúrás volt. Az utóbbi években az egyéb informá
ciószerzési módszerek gyorsan fejlődtek a szén
hidrogén-kutatásban. Lehetőség nyílt egyes 
gyors, olcsó földtani adatszerzésre, olyanokra is, 
amit a magfúrás sem biztosít. Némelyik mód
szer alkalmazása nem igényli a fúrási folyamat 
megszakítását, ami a korszerű, hosszú élettarta
mú fúrók használata mellett különösen nagy 
előny. A fúrószerszám ki- és beépítési igényé
nek csökkenése a rotációs idő növekedését, bi
zonyos lyukfalstabilitási problémák megelőzését, 
a kút biztonságosabb, olcsóbb lemélyítését ered
ményezi. A fúrás közbeni műszeres megfigyelé
sek komplex értelmezése, földtani törvényszerű
ségek előrejelzésére is lehetőséget ad.

A szénhidrogén-kutatást irányító geológusnak 
egyik legfontosabb feladata a rendelkezésére 
álló információszerzési lehetőségek optimális ki
választása és felhasználása úgy, hogy a legki
sebb költségráfordítással megismerje a tároló 
leművelési szempontból fontos tulajdonságait, 
és a kútból nyerhető szükséges kőolajföldtani
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adatokat. Hangsúlyoznunk kell, hogy ez nem je
lenti az összes lehetséges, csak az adott követel
ményszinten elérhető információ mennyiségét.

2. Kizárólag kőzetmagból megszerezhető
paraméterek

Az Alföldön eddig végzett szénhidrogén-ku
tatásra jellemző, hogy elsősorban a neogén össz- 
let megismerésére irányult. Ebből adódik, hogy 
a pannóniai és a fiatalabb korú üledékek hori
zontálisan csaknem az egész Alföld területére 
kiterjedően, vertikálisan 2000—2500 m mély
ségig ismertek. Több tízezer magfúrás anyagán 
végzett litológiai, sztratigráfiai, faunisztikai kő
zetfizikai vizsgálatok megalapozták, hogy ma 
már lyukszelvények, illetve a furadékvizsgála- 
tok és fúrási paraméterek együttes értelmezésé
vel ezeknek az üledékeknek általában igen pon
tos rétegsora adható meg, egyetlen magfúrás 
nélkül. A karottázs szelvények adataival kiegé
szített és korrigált rétegsor részleteiben is (0,5— 
1,0 m) kiválóan korrelálható. A tároló értékelé
séhez szükséges paraméterek mindegyikének 
meghatározását azonban a hazai lyukszelvények 
részletes elemzése sem biztosítja. „Tiszta” ho
mokkőtárolóban korszerű karottázs szelvény
anyagból a porozitás és a rétegtartalom, vala
mint bizonyos pontossággal a mátrix víztelített
sége és áteresztőképessége meghatározható. 
„Szennyezett” homokkő ,vagy más kőzetanyagú 
tárolók esetében a szelvényanyag és a mag
mintán végzett laboratóriumi vizsgálati ered
mények együttes értelmezése ad kielégítő ered
ményt. A mélyfúrási geofizikai lyukszelvények 
mellett a fentiek szerint kritikus szakaszokon 
továbbra is szükséges magfúrást végezni. A 
magfúrási volument tükrözi az, hogy 1976-ban 
365 magot fúrt az NKFÜ és ebből mintegy 2000 
magmintát adott át vizsgálatra különböző intéz
ményeknek.

Ismeretlen területen a pannonnál idősebb kő
zetek rétegsorának meghatározásához még nél
külözhetetlen a magfúrás, különösen ott, ahol 
a rétegsor változó kifejlődésű, sűrűn tagolt, így 
a furadék keveredik a lyukban, ezért nem értel
mezhető.

Jelenlegi kombinált módszerű információszer
zésünk földtani, karottázs, fúrástechnológiai és 
rezevoármechanikai szakterületekre terjed ki. 
Ezen belül a földtani módszerek során néhány 
paraméter megszerzésére továbbra is nélkülöz
hetetlen a magfúrás.

Kizárólag kőzetmagokból határozhatók meg a 
következő paraméterek:

— összetett porozitás esetén a mátrixból, a 
repedezettségből, kavernákból adódó poro-
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zitás egymáshoz viszonyított aránya az 
összes pórustérfogaton belül,

— kőzetmechanikai szilárdság, ami a re- 
peszthetőség, a depresszió hatására bekö
vetkező kőzetmegbomlási küszöb megha
tározásánál fontos,

— a kőzetanyag, illetve kötőanyagának old

hatósága, ami a savazás, a rétegkezelés ha
tékonyságának meghatározásánál jelentős^

— szemcseméret-eloszlás a szűrőméret kiala
kításához,

— ásványos, ill. vegyi tulajdonságok a másod
lagos, harmadlagos művelések tervezésé
hez.

Kutatófúrási méterhossz mag
gal fúrt része a pliocén és a
pliocénnél idősebb kőzetekben

( % ) .

3 .

1972 3 , 31% 10,u %

1973 2,36 12,96
1974 1 ,69 11,55
1975 0,57 14,16
1976 0,67 10,12
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3. A szénhidrogénkutatás és feltárás magtele
pítési koncepciója

Annak eldöntéséhez, hogy a kutatás és feltá
rás egyes fázisaiban hogyan célszerű a magok 
telepítése, a következő kérdéseket érdemes meg
vizsgálni :

— Hogyan változott a magfúrás és a teljes 
szelvényű fúrás aránya, milyen a magok 
mélység szerinti eloszlása az elmúlt öt év
ben?

— Hogyan változott a magtelepítési koncep
ció?

— Milyen elvek szerint célszerű a felderítés 
első fázisában és a terület megismerése fo
lyamán (lehatároláskor részletező fázisban) 
a magtelepítés?

— Hogyan telepítsük az alapfúrások magjait?
— Milyen legyen a feltárófúrások magtelepí

tési rendszere?

3.1. Magfúrást hányad

Tényként kell megállapítanunk, hogy az el
múlt öt évben (1972— 1976) a magfúrással 
fúrt lyukszakasznak a kutak teljes hosszához 
viszonyított aránya a kutatófúrásokban foko
zatosan csökkent. (1. sz. ábra A. része) Látha
tó, hogy ez az érték 1972-ben még 4,5 % volt, 
1976-ban már csak 1,78 %. Ez olyan gyors 
változás, amellyel nem áll arányban az egyéb 
információ szerzési módszerek ugyanezen idő
szakra eső fejlődése, vagyis nyilvánvaló a 
szemléletbeni változás.

Vizsgáljuk meg ennek belső tartalmát. A 
„B” ábra az „A” ábra felbontásából származik 
és azt mutatja, hogy milyen volt a változás 
a pliocénben és a pliocénnél idősebb korú kő
zetekben fúrt magok esetében. Megállapítható, 
hogy míg a pliocén üledékeknél a magfúrási 
hossz 3,31 %-ról 0,87 %-ra csökkent, addig a 
pliocénnél idősebb kőzeteknek 10—14 %-át 
maggal fúrjuk, és az elmúlt 5 év inkább nö
vekvő, mint csökkenő tendenciára utal.

A pliocén üledékekben a magfúrási arány 
csökkenését három ok indokolja alapvetően:

— a pliocén általános ismeretségi foka ieiQr> 
tősen megnőtt, bizonyos esetekben már 
túlkutatottság mutatkozott.

— a magfúráson kívüli információszerzési el
járások elterjedése, elsősorban a lyukszel
vényezésekből adható interpretáció fejlő
dése és kiváló alkalmazhatósága a pliocén 
üledék kutatásában,

— a pliocénnél idősebb kőzetek produktivitási 
aránya jelentősen nőtt a pliocén üledékkel 
szemben, ami a kutatás intenzitását is ebbe 
az irányba terelte.

összefoglalva megállapítható, hogy az el
múlt öt évben a kutatófúrások hányadának 
csökkenését a pliocén üledékekben fúrt magok 
mennyiségének ésszerű csökkenési lehetősége 
indokolja.

3.2. Magtelepítési mélységeloszlás változása

A  magtelepítési vizsgálatkor figyelmet ér
demel, hogy a magok mélység szerinti eloszlása 
évről évre változik, és az átlagmélység növe
kedésével, a megtalált szénhidrogén-készletek 
megoszlásához hasonlóan, a magoknak mind 
nagyobb hányada kerül mélyebb zónába. (2. 
sz. ábra) Űjabb következtetésre ad lehetőséget 
az ábra „A ” és „B” részének összehasonlítása. 
Az ábra „B” diagramja a magok mélység sze
rinti megoszlását 1972—1976 időszakára ösz- 
szesítve mutatja, míg az „A ” diagram az 1976. 
évi megoszlást ábrázolja. Az 1800—2800 m 
mélységintervallumban ,/B’1’ diagramon a 
magok 52,9 %-a van, míg az „A” diagram sze
rint 1976-ban már ebben a mélységben fúrták 
a magok 71,7 %-át.
Abban az időszakban, amikor a pliocén üle
dékek kutatása volt az elsődleges és csaknem 
kizárólagos cél, amikor még kevésbé voltak 
ismertek a karottázs alapon jól elkülöníthető 
markerek, amikor az általános litológiai, sztra- 
tigráfiai, faunisztikai ismeretanyag kevés volt 
ezekről az üledékekről, akkor talán elképzel
hetetlen lett volna olyan szénhidrogénkutató 
fúrás mélyítése, amelyben a pliocénre nincs 
tervezett magfúrás. Ma készítünk ilyen geo- 
műszaki terveket olyan területeken, ahol a 
kutatási céltelep a pliocénnél idősebb tároló
kőzetekben várható, vagy ismeretes. A kisebb 
mélységekben elhelyezkedő rétegsoroknak 
magfúrás nélküli harántolása jelentősen meg
növeli a fúrási átlagsebességet. A 30—50 mé
terenkénti magfúrások állandó ki-, beépítést 
igénylő tevékenységével szemben a folyama
tos iyukmélyítés gazdaságossága nyilvánvaló.

Arra a következtetésre jutunk tehát, hogy 
a magtelepítések terén előállt mélységeltoló
dás összhangban van a perspektivikus szén
hidrogénkészletek mélységeloszlásával, tehát 
a feltétlenül szükséges ipari jellegű informá
ciószerzést hatékonyan szolgálja. Ezzel egy
idejűleg a könnyen fúrható felső lyukszaka
szokon elsősorban az időtényező csökkentésé
vel jelentősen növeli a gazdaságosságot.

3.3. Kutatási fázisoktól függő magtelepítés

Alapelvként szögezhetjük le, hogy egy-egy 
kutatási terület földtani, kőolaj földtani isme
retességének változását a magtelepítési rend
szer változásának érzékenyen kell követnie. 
A felderítő kutatási fázisban nyilvánvalóan 
igen alacsony az ismeretesség szintje. Legkri
tikusabb a helyzet az első kutatófúrásnál. Na
gyon tanulságosnak ítéljük ezért azt az elem
ző vizsgálatot, melyet a következőkben rövi
den ismertetünk.

Az Alföld szénhidrogénkutatásának törté
nete során ezideig 243 területen kezdtek ku
tatást. Megvizsgáltuk minden területen az 
egyes számú kutakban a magtelepítési mód
szereket. A jellemzőbb számszerű mutatók a 
következők:
— Vizsgált területek (1. sz. kutak) 243 db
— Magfúrások száma (243 kútban) 4706 db
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2. ábra

— Magfúrási átlag kutanként 19 db
— Magfúrások gyakorisága 77 m/db
— Magfúrási méterszám viszonya

a teljes fúrási hosszhoz 5,8 %

Nézzük meg, hogy a most utólag már ismert 
eredményesség alapján milyen volt ezeknek 
a magoknak a közvetlen eredménye a telepek 
feltárásában, és milyenek voltak a reális esé
lyek a helyes telepítésre. Előző fejtegetéseink 
és a kialakított koncepció bemutatása érde
kében szűkítettük a további vizsgálódást úgy,

hogy az első fúrásokban csak a pliocén üle- 
dékösszletekből fúrt magok telepítésének mu
tatószámait közöljük:
— Vizsgált területek száma 243 db
— Produktív területek száma 37 db
— Vizsgált területek átlagos pliocén

üledékvastagsága 1600 m
— A pliocén üledékek átlagos

produktív vastagsága 6 m
— Produktív zónát elért magok aránya

(az összes magfúrási darabszámhoz 
viszonyítva) 0,5 %
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— A magfúrások produktív zónába
eső hossz, aránya 0,9 %

A fenti mutatószámok alapján megállapít
hatjuk, hogy a pliocén üledékösszletben levő 
telepek, vagy telepsorozatok átlagos vastag
sága igen kicsiny (6 m). Az 1600 méteres üle- 
dékösszleten belül igen nagy feladatot jelent 
a 6 méteres produktív szakasznak magfúrás
sal való megtalálása az első fúrásban, minden 
előzetes információ nélkül. Ezt a minimális 
valószínűséget sajnos az eredmények is igazol
ják. A magoknak csak 0,5 %a talált telepbe, 
tehát minden kettőszáz magból egy. A maggal 
fúrt szakaszoknak 0,9 %-a hatolt csak a cél
telepbe, vagyis száz meddő magfúrási méter 
után következett egy produktív. Nagyon rossz 
arány ez, de követi a statisztikai valószínű
séget.

Célszerű tehát a kutatás felderítő fázisában 
a magtelepítést úgy tervezni, hogy az 1. sz., 
esetleg 2, 3. sz. kút a pliocént magfúrás nél

kül harántolja. Az idősebb korú kőzetekben 
az egyes jelentősebb réteg változásokat kö
vesse vizsgálati szempontból értékelhető 
kőzetanyagot eredményező magfúrás. A fel
derítő fázis további kútjaiban mind a pliocén 
korú, mind a pliocénnél idősebb tárolókőzetet 
a kívánt mértékig fel kell tárni magokai, me
lyeknek a telepítési mélysége már előre jól 
meghatározható. A pliocénnél idősebb med
dő kőzetekből ebben a fázisban nem feltétle
nül szükséges magot fúrni. Ez a módszer nem 
zárja ki az esetleg meddő pliocén üledékek
ből történő utólagos magvételt sem, ha arra 
megfelelő földtani indok van, de mindenkép
pen elsődleges célnak kell tekinteni a tároló 
megismerésére irányuló magvételt.

A kutatás lehatároló, illetve részletézö fá
zisában a magtelepítéseket úgy kell tervezni, 
hogy a vizsgált területek földtani modellje 
mind teleptani, mind földtani szempontból 
tisztázódjon, a telepek ismeretségi foka a le-
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hetőségekhez képest optimális telepkategóri- 
zálást biztosítson, a készletszámításhoz a le
művelés tervezéséhez elegendő magvizsgálati 
adat álljon rendelkezésre.

Az alapfúrások nem közvetlen kőolajkuta
tási céllal mélyülnek. Ezekből a kutakból biz
tosítani kell a pliocén részletesebb feltárását 
is magokkal, mindig figyelembe véve az adott 
terület különböző mélységzónáinak ismeret
ségi fokát. Az alapfúrások magtelepítési rend
szere nagymértékben függ a fúrás egyedi cél
jaitól. Például egészen mások a geológiai kö
vetelmények a mezozoikumot nagy vastagság
ban harántoló alapfúrás és a pliocén összlet 
mélyzónáját kutató alapfúrás magtelepítési 
rendszerével szemben.

A kőolaj- és földgázkészletek számításához 
szükséges magfúrások számának optimalizálá
sával számos tanulmány foglalkozik. Ezeknek 
az a célja, hogy a bonyolult felépítésű pro
duktív rétegek, illetve a tárolókőzetek tulaj
donságait, a heterogenitásukból adódó válto
zások trendjét egyes kutak magjaiból verti
kálisan, illetve több kút adatainak felhaszná
lásával területileg a matematikai statisztika 
módszerével tanulmányozzák és kritériumot 
adjanak megbízható becslésekre. A téma rész
letes kifejtése nélkül csak arra hívjuk fel a 
figyelmet, hogy bár természetesen a telep 
nagyságának és heterogenitási mértékének

függvényében változik a szükséges magvizs
gálati szám, bizonyos mintaszám fölött a meg
határozott paraméterek relatív hibája már 
csak jelentéktelen mértékben csökken, így 
gazdaságtalan és célszerűtlen a vizsgálati da
rabszám további növelése.

3.4. Magtelepítés feltáró fúsásokban

A  műveléstervezést többségében rezervoár- 
geológiai feldolgozás előzi meg, amely javas
latot tesz a feltárófúrásokban szükséges infor
mációszerzésere, így a szükséges magfúrások
ra is. A művelési terv elkészítéséhez szükség 
lenne olyan információhalmazra, amelyet csak 
részletező kutatással lehet elérni. Leggyako
ribb azonban az, hogy a felderítő, majd leha
tároló fázis után befejeződik a kutatás, így a 
területen a feltáró fúrások bizonyos kutatási 
célokat is ellátnak. Ezekből a kutakból álta
lában még sok magfúrás történik, de gyakran 
még a művelési tervben rögzített feltárófú
rásokból is. A heterogén, esetleg több réteges, 
több telepet tartalmazó nagy kútszámmal mű
velt mezőkben különösen fontos rendezetten 
végezni a magfúrási tevékenységet. A mag
fúrások telepítése alapvetően kétféle módon 
történhet, amelyet a 3. sz. ábra mutat. Az 
egyik módszernél valamennyi kútból történik 
magvétel, és a telepítés módja olyan, hogy a

Feltáró fúrások m agfúrást is 
ta rta lm a zó  kútjai (%>).

1972 93,5%
1973 100
1974

1975
63,5

49
1976 32
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magok végülis átfogják a tárolót és a mo- 
zaikszerűen illeszkedő adatok jó átlag infor
mációt adhatnak. A másik megoldás szerint 
egyes kutakban teljes vastagságban maggal 
harántolják a tárolót, más kutakban nem vé
geznek magfúrást. Ennek a módszernek elő
nye a gazdaságosság, kevesebb kútban kell 
magfúrásra felkészülni, a lyukban egy előké
szítés (mágnesezés stb.) elegendő a folyamatos 
magfúrást megelőzően, kevesebb kútban kell 
a teljesszelvényű fúrás folyamatosságát meg
szakítani, az elektromos szelvényhez történő 
azonosítási lehetősége a magnak a hosszú 
magszakasz miatt valószínűbb stb. Ennek a 
rendszernek az alkalmazása eredményezte, 
hogy az utóbbi öt évben jelentősen megnőtt 
azoknak a feltáró fúrásoknak a száma, ame
lyek magfúrás nélkül kerültek lemélyítésre 
(4. sz. ábra).

Természetesen ezt a tendenciát az is elsőse
gítette, hogy a feltárás alatt álló területek 
egyrészénél az információs igény is csökkent. 
Jelentős változás azonban, hogy míg 1973- 
ban egyetlen feltáró fúrás sem mélyült mag 
nélkül, 1975-ben már csak a kutak 32%-ában 
volt mag, és a kutak 68%-át magfúrás nélkül 
mélyítették.

A feltáró fúrások magjainak mélység sze
rinti százalékos eloszlását 1972— 1976. évek
ben az 5. sz. ábra mutatja. A kiugró csúcso
kat, a hajdúszoboszlói, kelebiai, ásotthalmi, 
ferencszállás-kelet-kiszombori, algyői, szegedi

területek telepeinek egyenlőtlen mélységel
oszlása okozza.

3.5. Szénhidrogénkutató és -feltáró fúrások 
magtelepítési koncepciója

Előző fejtegetéseink összefoglaló következ
tetéseiből adódik, hogy véleményünk szerint 
az alábbi reális megállapítások és további ész- 
szerűsítések adják a magtelepítések jelenlegi 
koncepcióját a szénhidrogénkutató és -feltáró 
fúrásoknál:

—■ az információszerzési módszerek között a 
magfúrásnak még ma is nagyon fontos 
szerepe van, a magfúrás általánosságban 
nem nélkülözhető;

— a pliocén összlet ismeretességi foka lehe
tővé teszi, hogy a tárolókból történő mag
fúrásokon kívül, csak minimális mértékű 
magvétel történjen belőle;

— a magtelepítési koncepció jelentősen meg
változott az utóbbi években, erőteljesen 
figyelembe veszi a gazdaságosabban alkal
mazható más információszerzési eljáráso
kat is, a pliocénben jelentősen csökkent a 
magfúrások száma, míg az idősebb kőze
teknél ez egyenlőre változatlan;

— további ésszerűsítést jelent annak beveze
tése, hogy a felderítő kutatás egyesszámú, 
vagy első kútjaiban a pliocént mag nél
kül fúrják át és ebben az összletben, vala
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mint az idősebb korú tárolókban a magte
lepítést az első fúrásokból kapott informá
ciók figyelembevételével végezzék;

— feltáró kutaknál alkalmazható olyan mag
telepítési szisztéma, amely szerint bizonyos 
kutakban nem kell magot venni, a munka 
gazdaságosabbá tehető információveszte
ség nélkül.

4. Javaslatok a földtani információszerzés 
javítására

Végezetül utalunk azokra az igényekre, ame
lyek az információszerzést javítanák, hatéko
nyabbá, célszerűbbé tennék. Javaslataink a kö
vetkezők:

— Rosszul cementált, esetleg lágy, vagy re
pedezett kőzetek magfúrásához a gumikö
penyes magfúrás (ill. gumibetétes magfúró)

alkalmazását feltétlenül szükségesnek tart
juk

— Célszerű felmérni a tájolt magfúrás alkal
mazhatóságát, a kőzetek orientált mágne- 
sezettségének vizsgálati lehetősége miatt.

— A magfúrások számának további csökken
tése érdekében a magok helyettesítésére 
folytatni kell a furadékok és oldalfalmin
ták korszerű mintavételezési és laborató
riumi vizsgálati módszereinek fejlesztését.

— Szélesebb körben kell alkalmazni az iszap
ból és a fúrási paraméterek alapján mű
szeresen nyerhető információszerzési mód
szereket.

Fenti javaslataink igen szerények, de éppen 
ezért reálisak és viszonylag gyorsan megvaló
síthatók. Gyakorlati tapasztalataink alapján azt 
állítjuk, hogy ezen néhány javaslat megvaló
sítása esetén olyan információtöbblethez jutunk, 
ami feltétlenül gazdaságos és célszerű.

/
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