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Homokból, homoklisztből és agyagból összetett 
szénhidrogéntároló homokkövek geofizikai jellem zői

В A R  L AIZ.

A z algyői felsőpannon kőolaj- és földgáztároló homokkövekben a szemcseátmérő szerinti össze
tétel számos változatot mutat. A  szemcseösszetétel jelentősen befolyásolja a tárolókőzet geofizikai jellem
zőit.

Matematikai modelleket hoztunk létre az ilyen tárolókőzetek összetétele, rétegfizikai jellemzői és a 
geofizikai paraméterek közötti összefüggések leírására. A  modellek alapján leszármaztattuk a matema
tikai összefüggéseket, amelyek segítségével el lehet végezni az ilyen tárolókőzetek kvantitatív karottázs- 
kiértékelését.

Bemutatjuk az interpretációs függvények felhasználását a gyakorlati karottázs-kiértékelés szá
mára.

Foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy miképen lehet meghatározni a szemcseösszetételt geofizikai 
paraméterek segítségével.

В еерхне панно неких нефтегазоносных песчаниках место -  рождения Алъдё наме
чается ряд разновидностей этих коллекторов, отличающихся по г рану ли метрическому 
составу, в значительной мере влияющему на геофизические параметры коллекторов.

Разработаны математические модели для выявления зависимостей между составом, 
стратофизическими свойствами и геофизическими параметрами подобных коллекторов. 
По моделям выведены математические зависимости, использование которых позволяет 
проводить количественную интерпретацию данных каротажа, характеризующих указан
ные коллекторы.

Приводятся практические примеры использования функций для интерпретации 
фактических каротажных кривых.

Рассматривается вопрос о возможности определения гранулиметрического состава 
по геофизическим параметрам.

Die Zusammensetzung nach Korngrösse in den erdöl- und erdgasführenden Sandsteinen des 
oberen Pannons von Algyő zeigt zahlreiche Varianten. Die Zusammensetzung nach Korngrösse beein
flusst stark die geophysikalischen Kennwerte der Gesteine.

M an hat zur Beschreibung der Zusammenhänge zwischen Zusammensetzung und physikalischen 
Kennwerten solcher Gesteine einerseits und den geophysikalischen Parametern mathematische Modelle 
auf gestellt. A u f  Grund der Modelle wurden mathematische Zusammenhänge abgeleitet, mit deren 
Hilfe die quantitative Auswertung solcher Gesteine möglich ist.

E s wird die Anwendung der Interpretationsfuktionen für die praktische Auswertung vorge
führt.

M an behandelt die Frage, wie die Zusammensetzung nach Korngrösse mit Hilfe geophysikali
scher Parameter bestimmt werden kann.

Ismeretes, hogy az algyői felsőpannon és alsópannon szénhidrogéntároló 
telepeken a homokkövek szemcseösszetétele, a szemcseátmérő eloszlása válto
zatos és bonyolult, továbbá agyagásványok is jelentős mértékben képviselve 
vannak a tárolókőzetekben. A szemcseösszetételben jelentős, sőt az esetek egy 
részében döntő szerepet tölt be az 5 — 60 mikron közötti frakció: a homokliszt. 
A hazai szénhidrogénkutató és feltáró fúrások mélyfúrási geofizikai vizsgálatai
nál eddig nem figyeltünk fel a homokliszt jelenlétével kapcsolatos geofizikai 
problémákra, azonban az algyői felsőpannon telepekre lemélyített nagyszámú 
fúrás karottázs szelvényeinek kvantitatív kiértékelésénél olyan problémák 
jelentkeztek, amelyek nem voltak megoldhatók a homokliszt speciális hatásai
nak figyelembe vétele nélkül. Ezt a problémát világviszonylatban még nem 
vizsgálták eléggé, ezért lényegében új utakon kellett elindulnunk.
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A karottázs szelvények egyes mélységi intervallumokban szokatlan képet 
mutattak, így produktív kőolaj — földgáztároló rétegszakaszok meglepően ala
csony fajlagos elektromos ellenállással jelentkeztek annak ellenére, hogy a 
P/S-anomália normálisan kialakult a rétegszakasszal szemben, tehát a PS- 
amplitúdó nem csökkent le; ugyanakkor azonban megfigyelhető volt az is, hogy 
az ilyen rétegszakaszok természetes gamma aktivitása meglepően nagy a 
gamma szelvényeken.

Régebben elsősorban az agyagásványok megjelenésének tulajdonították a 
természetes gamma aktivitás megnövekedését egy adott szénhidrogéntelep 
homokköveiben. A szovjet Nyeszterenko azonban rámutatott arra, hogy 
Baskiria alsókarbon-korú homokköveiben a természetes gamma aktivitás a 
tárolókőzet agyagmentes kifejlődése esetén is nagy lehet és ő ezt a homok
liszttartalomnak tulajdonította (1). Azt javasolta, hogy a homokkövet képező 
homok, homokliszt és agyag gamma aktivitásait külön-külön kell figyelembe 
venni az alábbi egyenlet szerint:

У = yh-k + yal ■ al +  ys -s, (1)

ahol: h, al, s: a homok, homokliszt és agyag relatív térfogata a homokkőben; 
y, ylv yal, ys: a homokkő, a homok, homokliszt és agyag fajlagos gamma 
aktivitásai.

Nyeszterenko azt találta, hogy míg az agyag fajlagos gamma aktivitása a 
vizsgált geológiai szerkezetben 23-szor nagyobb a homok aktivitásánál, addig a 
homokliszt viszonylagos aktivitása is jelentős: J,5-szerese a homok aktivitásá
nak, tehát érthető, hogy a területen a homoklisztet nagy mennyiségben tartal
mazó homokkövek gamma aktivitása nagy.

Ugyanilyen módon magyarázható az algyői 
felsőpannon homokkövek nagy gamma aktivitása 
azokban az esetekben, amikor a PS szelvény alap
ján nem tételezhető fel számottevő agyag jelenléte 
a tárolókőzetben.

Az 1. ábrán bemutatjuk a homokot, homok
lisztet és agyagot tartalmazó általános szemcse
összetételű homokkő térfogati modelljét, melynek 
alapján leírtuk a geofizikai paraméterek és a kőzet 
felépítése közötti összefüggéseket. Ebben a modell
ben a homoklisztről az agyaghoz hasonlóan gon
dolkodunk: kontinuuinnak tekintjük a kőzet szilárd 
ásványi vázán belül és cpal effektiv porozitást tu
lajdonítunk neki. Emellett megmarad a modell
ben a makro pórustér, melynek ye effektiv porozitása a nagyobb átmérőjű 
kőzetszemcsék közötti hézagokból, áramlási csatornaszakaszokból tevődik 
össze.

Az ilyen kőzet Rt fajlagos elektromos ellenállásának a leírásánál feltételez 
zük, hogy a homokliszt áramló folyadékokat nem vezető része -—  fajlagos

■̂ al
elektromos vezetőképességgel rendelkezik. Ez úgy képzelhető el, hogy a ho
mokliszt-szemcséket hidrát-burkok veszik körül, melyek ionokat tartalmaz
nak. Ez a rendszer nem vesz részt a folyadékáramlásban, de számottevő sze
repet tölt be az elektromos vezetésben, mivel a hidrátburkok volumene viszony
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liszt konrponens viszonylagos térfogata ah (1 — (pal), míg a homokliszt másik 
komponensének térfogata — amely részt vesz a folyadékáramlásban — ahcpal.

Az ilyen általános szemcseösszetételű homokkő Rt fajlagos ellenállására a 
következő összefüggést vezettük le:

ahol: Sw: a cpe és az al. cpal effektiv pórusterek vízszaturációja
Rw, Bsh: a rétegvíz és az agyag fajlagos elektromos ellenállásai 
k, m, q, n: függvénykonstansok.

(2 )

Ha a kőzet csak vizet tartalmaz, akkor az Rt függvényben a jobboldal 
utolsó tényezőjének értéke 1 lesz, így a víztároló kőzet ellenállása a következő 
képlettel írható le:

A szénhidrogének jelenléte által okozott ellenállásnövekedés mértéke, az 
úgynevezett ellenállásnövekedési index a (2) és (3) képletek figyelembe vételével 
a következő lesz:

A (2) és a (4) képletekből látható, hogy a homokliszt jelenléte lényegesen lecsök
kenti a produktív tárölóközetek fajlagos ellenállását és az ellenállásnövekedési 
indexet, ezért nehéz felismerni a szénhidrogének jelenlétét nagy homokliszt
tartalom mellett.

Az általános szemcseösszetételű homokkő a P/S-csökkenési tényezőjére 
az alábbi függvényt vezettük le:

£<Pe =  <Pe +  a l ' Tál ( 6 )

a homokkő teljes effektiv porozitása,
sx o: az iszapfiltrátum által kiöblített zóna víztelítettsége.
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E függvény levezetésénél feltételeztük azt, hogy a homokliszt jelenléte a 
tárolókőzetben nem csökkenti a PS diffúziós-adszorpciós potenciált, hanem 
ugyanúgy hat, mint a homokfrakció. E feltételezés azon alapul, hogy úgy 
gondoljuk, a homoklisztszemcséket körülvevő hidrátburok iontartalma nem 
polározott, tehát nem képez elektromos kettősréteget. A PS diffúziós-adszorp
ciós potenciálokat az ilyen bonyolult szemcseösszetételü tárolókőzetben az 
agyagásványok csökkentik, az agyagszemcséket körülvevő elektromos kettős
rétegek potenciálján keresztül.

Az általános homokkő természetes gamma aktivitását az 1. ábrán látható 
térfogati modell alapján — figyelembe véve Nyeszterenko vizsgálatait — a 
következő képlettel írjuk le:

У =  y ^ i - ^ - s - í ’J + r a U - 'y J  + ys +  s- (7)
E képletben eltértünk az (1) alatti Nyeszterenko képlettől a homokliszt 

vonatkozásában, ugyanis mi a homokliszt gamma aktivitását egyedül az 
al (1— (pal) térfogatú komponensének tulajdonítjuk, a homokliszt effektiv 
pórusterében levő folyadékok gamma aktivitását elhanyagolhatóan kicsinek 
tekintjük.

Az általános szemcseösszetételű homokkő neutronporozitását a következő 
függvénnyel írjuk le, a legáltalánosabb d-fázisú folyadéktárolás esetén:

<Pn ~  We + ol • <pal] • [sw +  s0 +  K g • Sg] + al( 1 — (pai)Kal +  sKs, (8)

A vízszaturációt a (10) függvény alapján alapvetően a tárolókőzet Rt 
tényleges ellenállása segítségével határozzuk meg. Fenti függvényben ezen
kívül még számos mennyiség szerepel, melyek meghatározásáról a következő
ket mondhatjuk:
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Rt és Rw meghatározása rutin karottázs mérési és kiértékelési eljárások 
szerint történik.

Űj feladatot jelent az ilyen tárolókőzetben az al homokliszttartalom, az s 
agyagtartalom és a cpe makroporozitás meghatározása. E feladat megoldására 
kombinatív karottázs módszereket javasolunk olyan mérések kombinálásával, 
amelyek érzékenyen tükrözik az al, s és <pe mennyiségének hatását. Ilyen méré
sek a PS, a természetes gamma mérés, a gamma-gamma mérés és az ultra
szonikus szelvényezés.

Mi egyelőre a P S -és a természetes gamma mérés kombinációjának elméle
tét és gyakorlatát dolgoztuk ki az al, s és a (pe mennyiségek meghatározása 
számára. E kombináció alapját az a PS csökkentési tényező (5) képlete és а 
természetes gamma aktivitás (7) képlete képezik.

A kombinatív módszer kiértékelési diagramját a 2. ábrán mutatjuk be 
konkréten az algyó felsőpannon telepekre vonatkozóan. A diagram egy több- 
paraméteres görbehálózat; a folytonos vonalak paramétere a homokliszttarta
lom, a szaggatott vonalak paramétere az agyagtartalom, az eredmény vonás 
hálózat paramétere a makroporozitás, végül a pontozott vonalak paramétere a 
tárolókőzet Ecpe teljes effektiv porozitása. így a diagram segítségével minden 
kiértékelendő rétegszakaszhoz leolvasható az al, s, cpe mennyiségek értéke, 
interpoláció útján. Megemlítjük, hogy a 2. ábra kiértékelési hálózatában 7 
különféle elméleti matematikai modell, kőzetmintákon mért 2 átlagadat és 
karottázs szelvényekből vett 3 átlagadat jut szerephez.

További feladatot jelent a vízszaturációnak a (10) formula szerinti meg
határozásánál a k, m, q, és Ral\Rw mennyiségek megválasztása. E mennyiségek
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közül а к, m és q mennyiségek várhatóan függ vény konstansok, legfeljebb kis 
mértékben függnek a szemcseméret szerinti összetételtől. Az is várható, hogy 
az Ral\Rw mennyiség szintén közel állandó egy geológiai szintben. Ezek alapján 
e mennyiségek megválasztását a rétegsorban levő víztároló szakaszok felhasz
nálásával végezzük, Gauss hibanégyzetek legkisebb összegének módszere 
segítségével. Ehhez a (3) függvényt használjuk fel, amely leírja a víztároló 
általános szemcseösszetételű homokkő R0 fajlagos ellenállását. Ezt a függvényt 
átrendezzük a következők szerint:

Fenti képlet szerint az egyenlet bal oldala a k, m, q és Ral\Rw mennyiségek 
optimális megválasztása esetén 1-et kell adjon. Az optimális megválasztás fel
tételi egyenlete a Gauss módszer szerint a következő lesz:

A fenti képletben a szummázást ki kell terjeszteni az i =  l-n  sorszámozott 
valamennyi víztároló szakaszra.

A (10) képlet segítségével kiszámított Rw pontosságát tovább növelhetjük 
komparatív eljárással (i?-módszer), megfelelően kiválasztott bázisrétegek fel- 
használásával.

Kidolgoztuk az általános szemcseösszetételű homokkőtárolókra vonat
kozóan a gáztartalmú intervallumok kimutatásának félig kvantitatív módszerét 
is, e módszerről majd egy következő alkalommal számolok be.
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