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F E B E N C Z Y I M R E

A dolgozat összefoglalja a szénhidrogén-telepek termelésbe állítását megelőző, illetve a termelés 
folyamatát kísérő adatgyűjtő és tervező munkákat.

Megadja azokat a munkafázisokat, melyekben a geofizikai vizsgálatok már ma bekapcsolódhat
nak, illetve ahol bekapcsolódásuk a jövőben szükséges volna.

Рассматриваются вопросы о работах по сбору данных и по проектированию, про
водящихся при подготовке нефтяных и газовых месторождений к разработке, а также 
в процессе самой разработки. Анализируются этапы работы, в которые уж е в настоящее 
время могут включасться геофизические исследования и в которые их будет необходимо 
включить в будущем.

Es werden die Datensammlungs- und Plan- Arbeiten zusammengefasst, die der Einschaltung der 
Kohlefnwasserstoff-flöze in die Produktion vorangehen bzw. den Produktionsvorgang begleiten.

Alle die Arbeitsphasen werden angegeben, wobei die geophysikalischen Untersuchungen schon 
heute Anwendung finden können oder wo ihre Einschaltung in der Zukunft als notwendig erscheint.

Az olaj- és gáztelep termelésének hosszú, általában több évtizedes folya
mata tulajdonképpen már az első kút lemélyítésével megkezdődik. Az első kút 
az első ismeretek forrása, amely a további fúrásokkal folyamatosan bővül, és 
a termelés tervezéséhez, majd a művelés irányításához nélkülözhetetlen, és 
később már be sem szerezhető adatokat szolgáltatja. Ezek között időben 
mindig első, és a hosszú művelési idő egyes szakaszaiban legfontosabb a kút
geofizikai mérések eredménye.

Számunkra a szerkezeten fúrt első, szénhidrogén termelést eredményező 
fúrás adja meg a jelet arra, hogy olaj- vagy gáztermelésre kell felkészülni. 
Eddig az időpontig a szerkezeten már több fúrás is lemélyülhet. Ettől a pilla
nattól kezdve ezeknek a nyilvánvalóan meddő, vagy víztermelést adó kutak
nak a jelentősége megnő, és minden további kút fontos lesz a tároló részletes 
megismerése szempontjából.

A  megismerés első szakasza addig tart, amíg tisztázza azt a kérdést, hogy 
a földtani szerkezeten hol, hány darab és milyen szénhidrogént (vagy C 02, N2 
gázt) tartalmazó tároló van. A  megismerés második szakaszában meg kell 
ismerni a kőolaj- vagy földgáztelepek határait, a határokon belül levő szén- 
hidrogén mennyiségét és minőségét, majd pedig vizsgálni kell a tárolót, a szén- 
hidrogén telej)pel összefüggő víztároló méreteit, tulajdonságait.

Az első szakaszban az első pontos adatokat a kútgeofizikai mérések szol
gáltatják, amelyektől a tárolók elhatárolásán kívül minél részletesebb adatokat 
várunk a kőzet fizikai paramétereinek és folyadéktartalmának meghatározá
sára. Ezeket az adatokat magfúrások anyagának vizsgálata, pontos kútáram 
összetétel vizsgálat, és a kutak termelő kapacitásának meghatározása egé
szíti ki.
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Ezek a vizsgálatok gáztermelő kutaknál a műszakilag megvalósítható leg
nagyobb megcsapolás mértékének meghatározására is kiterjednek. Olajtelepet 
megnyitó kutaknál néhány hetes (esetleg 1 — 2 hónapos) kísérleti termelést 
végzünk, amelynek célja hidrodinamikai vizsgálatok végzése, a kút körzetében 
levő tárolókőzet áteresztő képességének számítása, és a kút tartós termelő ka
pacitásának megállapítása.

Az így nyert adatokat használjuk fél majd az első termelő kutak helyének 
kijelölésére, a rétegnyitás helyének és mértékének meghatározására, és a maxi
málisan megengedhető kútmegcsapolás meghatározására.

A kutató fúrások számának növekedése egyre közelebb visz a széndirogén 
telepek határainak megismeréséhez. Ebben az időszakban a geofizikai méré
sektől ugyanazokat az eredményeket várjuk, és egyéb vizsgálati igényeink 
is változatlanok. A hidrodinamikai vizsgálatok kiegészülhetnek kútinterfe- 
rencia mérésekkel, és a fázishatárok helyének meghatározására vonatkozó 
hidrodinamikai vizsgálat okkal.

A  tárolók megismerésének szakaszában legfőbb feladatunk a várható 
tárolórezsim megállapítása. Ezért az egyes olajtelepekben, vagy azok egy 
részén, a telep készletéhez viszonyítva jelentős ütemű termelést kell végezni, 
szükség esetén erre a célra fúrt kutak segítségével. A  vizsgálatoknak ki kell ter
jedniük az olajt ele p esetleges gázsapkájára, és a víztest minél nagyobb, vizsgál
ható részére. Ebben az időszakban döntő segítséget jelentene a kútgeofizikai 
szelvények részletes elemzése a szerkezet minden tárolójának gázos, olajos 
és vizes szakaszában. Az elemzésnek a j^orozitás, víztelítettség és áteresztő- 
képesség értékét kellene meghatározni, 0,5 m-nél nem nagyobb vastagságú 
rétegszakaszonként.

Amikor a szénhidrogén-tároló komplex vizsgálatai az olaj- vagy gáztelep 
határait megközelítően megállapították, a vizsgálatokról a hangsúly fokozato
san a tervezésre helyeződik át, és célja a felkutatott szénhidrogén készlet 
mielőbbi, jó hatásfokú kitermelésének előkészítése előnyös gazdasági feltételek 
biztosítása mellett.

A  termelés tervezésének egysége ezért nem a szénhidrogén telep, hanem 
a mező, amely a szerkezeten talált szénhidrogén telepek felszíni vetületivel 
egyező terület. Ezen helyezkednek majd el a termelés biztosításához szükséges 
objektumok, a termelő, besajtoló és megfigyelő kutaktól kezdve a termékek 
elszállításához szükséges berendezésekig.

Az első feladat ezért annak eldöntése, hogy a mező szénhidrogén tele
peit milyen sorrendben, milyen művelési technológia alkalmazásával lehet 
termelésbe állítani, milyen ütemű termelés várható, a műszakilag lehetséges 
megoldások közül gazdaságilag melyik előnyösebb, és a megvalósítás milyen 
anyagi eszközöket kíván. A  feladat megoldása egyszerűbb akkor, ha a szerke
zeten csak olaj, vagy csak gáztelepek találhatók, és legegyszerűbb abban 
az esetben, ha csupán egyetlen kőolaj-, vagy földgáz telepet sikerült felfedezni.

Ezt a tervet természetesen telepenkénti vizsgálatokból építjük fel, ami 
a lehetőségek rendkívül nagy számú változatát jelenti. Olajtelepeknél a műve
lést a természetes rétegenergia érvényesülésének esetével kezdjük vizsgálni, 
ami lehet kimerülés, a gázsapka vagy a rétegvíz kiterjedésének eredménye, 
vagy ezek valamilyen kombinációja. Ezen belül speciális művelési technológiák 
alkalmazására is sor kerülhet például a természetes vízkiszorítás serkentésére 
a rétegnyomás csökkentésével, a gáz-olaj határ mozdulatlanul tartása mellett.
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Mindezekhez különböző kútelhelyezési rendszerek lehetségesek, különböző kút- 
távolságokkal, rétegnyitási helyekkel és kútmegcsapolási ütemekkel.

Ezenkívül meg kell vizsgálni vízelárasztás alkalmazását akkor, ha ezzel 
az ipari készlet növekedése várható. A  vízbesajtolás lehetőségét vizsgálni kell 
a víz-olaj határon, a gáz-olaj határon, vagy mindkét oldalon egyidőben alkal
mazva, az olajos zóna ,,feldarabolásával” vagy anélkül, esetleg a területen 
egyenletesen elosztott vízbesaj toló és termelő kutakkal, a kezdeti rétegnyomá
son, vagy annál alacsonyabb nyomás mellett. Mindegyik művelési változaton 
belül meg kell vizsgálni az előzőekhez hasonlóan a kutak helyének, egymás 
közötti távolságának, és a többi tényezőnek a lehetséges változatait.

Gáztelepek művelési lehetőségeinek vizsgálatánál döntő a teleprezsim fel
ismerése, ennek megfelelően kell a kutak elhelyezésének és a többi felsorolt 
tényezőnek lehetséges változatait vizsgálni. A másik döntő tényező a gáztelep 
szénhidrogén rendszerének viselkedése; a rétegnyomás csökkenése következté
ben a telepben lejátszódó kondenzáció-va|3orizáció folyamatának leírása. Ezek 
ismeretében a termelési ütem különböző változatait kell vizsgálni, amelyek 
a leművelés különböző időtartama mellett különböző ipari gáz- és kondenzátum 
készletet is eredményeznek.

Végül utalni kell arra, hogy a telepek természeti adottságait ismerve, 
van-e lehetőség a vízelárasztásnál jobb hatásfokú leművelési technológia alkal
mazására, a gázcsapadék telepeknél pedig a kondenzátum veszteség csökken
tésére.

Könnyen belátható, hogy az egyes telepekre vonatkozó döntések nem 
születhetnek meg egymástól elvonatkoztatva, sem műszaki, sem gazdasági 
indokok alapján. Ezért például az algyői szerkezeten sok olaj- és gáztelep 
művelési technológiájának kiválasztása és a leművelés sorrendjének meghatá
rozása igen sok lehetséges megoldás figyelembevételével történik még akkor is, 
ha azok közül műszaki vagy gazdasági szempontok alapján a választásból 
többet ki lehetett zárni. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az Ásotthalom mező 
művelési lehetőségeinek vizsgálata jóval egyszerűbb feladat, mert a szerkeze
ten csak egyetlen olajtelep található.

A végleges döntéseket ezenkívül számtalan tényező befolyásolja még; 
az ország energia helyzetétől, gazdasági lehetőségeitől egészen a nemzetközi 
helyzetig. Ezeknek a hatása a termelés megkívánt ütemében, a termelésbe 
állítás gyorsaságában, vagy a felhasználható eszközök nagyságában mutat
kozik.

A művelés alapelveinek és fő feladatainak meghatározásától függően — 
és logikusan csak ezt követően — kerül sor a termelés eszközeinek a tervezésére, 
majd építésére. Ezek műszaki tartalmát, az építés sorrendjét és időpontját a 
kiválasztott művelési technológia határozza meg. így például az olajtermelés 
közvetlen berendezésein kívül a vízbesajtolás eszközeit kell először megépíteni 
akkor, ha a kezdeti rétegnyomás fenntartását tervezzük vízvisszanyomással, 
de kompresszortelepet kell építeni akkor, ha a termelés döntő mértékben a gáz- 
sapka expanziójának hatása alatt történik.

A döntések legnagyobb része olyan jellegű, hogy később jelentős költség- 
többlet nélkül nem változtatható meg. így például nem lehet az algyői mező 
bázistelepeire lefúrt termelő kutakon keresztül természetes rétegenergia hatá
sára kitermelni az ipari olajkészletet, mert azokat kétoldali vízelárasztás alkal
mazásának megfelelően helyeztük el.
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Ahhoz például, hogy a gázsapka expanzióval várható kihozatalt elérjük, 
még egy termelő kútsort kellene lefúrni, a víz-olaj határ közelében. Ezenkívül 
sok példával lehetne még rámutatni arra, hogy a szénhidrogén tárolók megisme
résének első szakaszában, amikor még aránylag kevés számú adattal rendelke
zünk a termelés döntő kérdéseiben kell állást foglalnunk. Ezért van szüksé
günk minél több megbízható adatra, köztük a kútgeofizikai mérések ered
ményeire.

A kőolaj- vagy földgázmező termelő kútjainak lemélyítésével, és a termelő 
berendezések előre meghatározott sorrend szerinti építésével párhuzamosan 
emelkedik a termelés mennyisége, eléri a tervezett szintet. Az eddigi általános 
gyakorlat alapján úgy tűnik, hogy a rendszeres kútgeofizikai mérések időszaka 
befejeződött, mert a geofizikai méréseknek a termelés idején már nincs jelentős 
szerepük. A mérőeszközök fejlesztése azonban lehetővé tette azt, hogy a kor
szerű művelési technológiai eljárások ellenőrzéséhez és irányításához mind 
nagyobb számban alkalmazzuk a fejlett geofizikai mérési módszereket. Ezek
nek az alkalmazása minden esetben attól a kiszorítási mechanizmustól függ, 
amely a szénhidrogént a kőzet pórusaiból, vagy repedéseiből eltávolítja.

Ezeket a lehetőségeket és igényeket munkaterületemen, a Nagyalföldi 
Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat olaj- és gázmezőin tudom összefoglalni.

A feladatok egyszerűbbnek látszanak a földgáztelepek művelésének ellen
őrzésénél. Hidrodinamikai szempontból zártnak tekinthető gáztelep esetében 
— ahol a telep határán rétegvíz nem lép be — a művelés ellenőrzéséhez geo
fizikai módszerek nem alkalmazhatók. Ilyen fajta gáztelep a Nagvalföldön az 
egyetlen fedémesi kis mező kivételével azonban nincs.

Földgáztelepeink általában részleges víznyomással rendelkeznek, ahol a 
gáz egy részét víz szorítja ki a pórusokból, más részét a — pórustér 
18 — 25%-ában — pedig bezárja és a kitermelését megakadályozza. Gáztele
peink nagy részénél a termelés befejezését tehát nem a telep kimerülése, hanem 
elvizesedése jelenti. Ezeket a telejDeket tartalmazó kőzetek általában hetero
gének, és több, különböző vastagságú és áteresztő képességű rétegszakaszból 
vannak felépítve. A  pannóniai és miocén korú tároló kőzeteinkre általában 
még az is jellemző, hogy a felső rétegszakaszok nagyobb áteresztő képessé
gűek. Ennek az a következménye, hogy a víz nem egyenletesen halad a termelő 
kutak felé, hanem előretör, nyelveket alkot. A  termelő kútban megnyitott 
rétegek nem egyidőben kezdenek vizesedni, a jó áteresztő képességű réteg
szakaszokban a víz jóval megelőzi a többit. A  folyamat szabályozása a gáztelep 
termelésének létérdeke. A szabályozás pedig csak úgy lehetséges, ha a víz 
mozgását időben, a termelő kutak elérése előtt ellenőrizni tudjuk. Erre a célra 
gázmezőinkben, amelyek általában egynél több gáztelepet tartalmaznak, a 
radioaktív szelvényezések alkalmazhatók. A méréseket más telepeken meg
nyitott kutak béléscsövezett, és meg nem nyitott szakaszában lehet elvégezni. 
Ezeknek a méréseknek a maradék gáztelítettséget figyelembe véve, gáztelített
ség (vagy víz telítettség) szelvényt kellene mutatni. Ilyen méréseket a hajdú- 
szoboszlói tatárülés — kunmadarasi, majd később az algyői mezőben szükséges 
elvégezni.

Gáztelepeink másik csoportja viszonylag homogén tároló kőzetben, talp 
vízzel érintkezik. Ilyenek a Békés megyei gázelőfordulásaink és mások, ahol 
egyes esetekben a víz-gáz határ emelkedését kell hasonló módon és hasonló 
körülmények között ellenőrizni.
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A kőolajtelepek művelése során, a kimerüléses rezsimmel termelő telepek
nél, a gáztelepekhez hasonlóan, ugyancsak nincs lehetőség kútgeofizikai mérések 
végzésére. Minden más esetben, amikor az olajat a joórusokban valamilyen 
kiszorító közeg helyettesíti, a kútgeofizikai mérés lehet az ellenőrzés és irányí
tás legfontosabb eszköze abban az időszakban, amikor az olajat vagy gázt 
kiszorító víz, vagy más közeg a termelő kútban még nem jelenik meg.

Ha az olajtelep leművelése a gázsapka expanziójának hatására történik, 
időszakonként szükséges a termelés miatt szabálytalanul előre haladó gáz-olaj 
határ helyének ellenőrzése. Erre a célra vagy a termelő kutaknak a perforáció 
fölötti, béléscsövezett szakasza, vagy más telepre lefúrt kutak béléscsövezett 
szakasza használható. Ilyen mérési igények főként az algyői mező nagy gáz- 
sapkás, és vízelárasztás nélkül termelő olajtelepeinél merülnek fel. A  mérése
ket más telepekre fúrt kutak béléscsövezett szakaszaiban lehet elvégezni.

A művelés egyik speciáhs esete a mozdulatlan gáz-olaj határ biztosítása 
mellett a rétegvízzel történő olaj kiszorítás. Ezt úgy érjük el, hogy a gázsapka 
megcsapolásával csökkentjük a rétegnyomást. Az ellenőrző mérések igénye és 
lehetősége az előzővel teljesen azonos, alkalmazására Algvő mező egyik olaj
telepénél kerül sor, de lényegében azonos helyzet alakulhat ki Szánk, Puszta- 
földvár, Békés szint, Pusztaszöllős és Battonya mezők olajtelepeinél. Itt 
nagyon fontos a művelet pontos végrehajtása és annak ellenőrzése, mert hibás 
irányítás esetén az aktív víz az olaj egyik részét leszorítja a gázsapka tároló 
kőzetébe, amelynek egy részét már nem lehet kitermelni.

A vízzel történő olaj kiszorítás a jelenleg alkalmazható leghatékonyabb 
műveléstechnológiai módszer. Ez a víz lehet talpi vagy peremi rétegvíz, vagy 
a felszínről besajtolt víz, általában alacsony NaCl tartalommal. Valamilyen 
mértékű vízbeáramlás jóformán minden olajtelepünknél előfordul. Mindegyik 
esetben, az eddigiekhez hasonlóan béléscsövezett, de meg nem nyitott kutak
ban kellene a víztelítettség növekedését az olajban kimutatni.

Mivel az olajtelepeink is általában heterogén, rétegzett tárolóban helyez
kednek el, a víztelítettség növekedés kimutatását rétegszakaszonként kellene 
elvégezni. Ennek a feladatnak a megoldása az olajtelepek műveléséhez a leg
jelentősebb segítséget adná, de hazai viszonyok között ilyen adatok szerzésére 
jelenleg még nincs lehetőség. r

A  víz eláraszt ásnak egy különleges esete az, amit az algyői mezőben kezdtünk 
alkalmazni: vízbesajtolás a gáz-olaj határon. Ebben az esetben a benyomott 
víz rétegtetőtől a réteg talpáig gázzal telített kőzetbe kerül, amelyet teljes 
vastagságában ki kell töltenie. Ez a folyamat az országban alkalmazva még nem 
volt, ezért a benyomott víz mozgását rendszeresen ellenőrizni kell. Eldöntetlen 
kérdés ugyanis, hogy a víz a gravitációs erő hatására a réteg talpán szétterül-e, 
és csak olajat szorít ki, vagy például a nagyobb áteresztő képességű réteg
szakaszokban halad előre, a rétegtető közelében. Ellenőrző méréseket ugyan
csak béléscsövezett, nem megnyitott kutakban lehet végezni. A feladat jelenleg 
csak részben látszik megoldottnak, ha pedig a víz az olaj testet is eléri, további 
követését az alkalmazott mérési eljárásokkal lehetetlennek mondják.

Néhány esetben a Nagyalföld olaj mezőin is alkalmazunk speciális művelés- 
technológiai eljárásokat: így például Pusztaföldvár mező Földvár-Alsó szintben 
magas C 02 tartalmú, Békés szinti gáz visszanyomását, Demjén-Nvugaton pedig 
földalatti elégetéses olajtermelési kísérletet. Kísérlet alatt áll még különböző 
baktériumtörzsek alkalmazása is az olajkiszorítás növelése érdekében.
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Ezek közül a műveletek közül kútgeofizikai méréseket legfeljebb a magas 
C 02 tartalmú gázbesaj tolás folyamatának ellenőrzésére képzelek el. Ehhez 
azonban nincs elegendő számú, ellenőrzésre alkalmas kút.

A felsorolt mérések és vizsgálatok a művelés első szakaszában szüksége
sek. Ez alatt azt az időt értjük, ameddig az olajat vagy gázt kiszorító víz 
vagy más közeg a termelő kútban meg nem jelenik. Ennek az időtartama 
a telep nagyságától és művelési technológiától függően néhány évtől akár 
évtizedig is tarthat. A  mi olaj- és gázmezőink méretei azonban olyanok, hogy 
ez a szakasz csak néhány évig tart. Mivel a termelést az egyes telepeknél 
különböző időpontokban kezdtük meg, ezek a munkák nyilvánvalóan nem egy 
időben kerülnek sorra, hanem megfelelően eloszlanak. A  mérések számát az 
igényeken kívül a lehetőségek is szabályozzák, hiszen általában kút munkálat
tal járnak együtt, számukat tehát korlátozza a kútjavító berendezések kapa
citása. Nagy segítséget jelentene a termelőcsőben végzett mérések eszközeinek 
kifejlesztése.

Az olaj- és gáztelepek művelésének abban a szakaszában, amikor a ter
melő kútban már megjelent a kiszorító közeg — víz vagy gáz — , a kútgeo
fizikai vizsgálatoknak egy újabb módszere válik szükségessé. Ez tulajdon
képpen nem konkrétan geofizikai mérés, hanem inkább a hozam vizsgálatok 
csoportjába tartozik. Ebben az időszakban szükségessé válik a termelő kutak
ban beáramlási profilok vizsgálata. Ennek segítségével meg kellene tudnunk 
azt, hogy a tároló melyik rétegszakaszában jelent meg a kiszorító közeg, azt 
ideiglenesen ki kellene zárni, hogy a vizet vagy gázt azokba a kőzetszaka
szokba irányítsuk, ahonnan az olajat még nem szorították ki. Ehhez tartozik 
a víz- vagy gázvisszanyomás esetén a besajtoló kutakban elnyelési profilok 
felvétele is. Ennek a két adatnak a birtokában tudnánk úgy szabályozni 
a termelési folyamatot, hogy a tároló kőzet minél nagyobb térfogatából távo
lítsa el jó hatásfokkal az olajat vagy földgázt. Ezek a mérőeszközök általában 
kábellel engedhetők le, és a különböző típusok különböző módon érik a réteg 
egyes szakaszaiból beáramló folyadék vagy gáz mennyiségét. Ilyen eszközeink 
jelenleg nincsenek, sürgősen szükség lenne azonban ezek beszerzésére. A  terme
lésnek ez a második szakasza általában hosszú ideig eltart, ezért ezek a mérések 
többéves perspektívával rendelkeznek.

Áttekintve mégegyszer a termelési folyamatot, és ennek során az adat
szerzés, vagy a termelés ellenőrzése érdekében szükséges kútgeofizikai mérése
ket, úgy foglalhatjuk össze, hogy a termelésnek abban az időszakában, amikor 
a hangsúly a megismerésen és a tervezésen van, a geofizikai méréseket bélés
cső vezetlen kútban a tároló kőzetfizikai tulajdonságai és a benne található 
folyadék minőségének a megállapítása érdekében végezzük. A  termelésnek 
abban a szakaszában, amikor az olaj vagy gáz kiszorítási folyamat ellenőrzésé
hez és irányításához van szükségünk geofizikai mérésekre, akkor általában 
béléscsövezett kútban kellene méréseket végezni, melyek célja főképpen az, 
hogy a kőzet telítettségének változását regisztrálják megfelelő részletességgel 
és érzékenységgel. A  termelés utolsó fázisában pedig főképpen hozamvizsgá
latokra van szükség. A  hozamvizsgálat alatt a réteg részletes, legalább méreten
kénti vizsgálatát értjük.

Minden időszakban fontos számunkra az, hogy a szénhidrogén mező 
területén lefúrt kút műszakilag tökéletes állapotban legyen, és az átfúrt réte
geket egymástól teljes mértékben elzárja. Ha ugyanis valamilyen műszaki 
hiba (béléscső sérülés) következtében az olaj- vagy főként a gáztelep felsőbb,
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alacsonyabb nyomású rétegekkel kerül kapcsolatba, azonnal megindul a gáz, 
esetleg olaj áttermelődése az érintett vizes rétegbe. Ez a folyamat azonkívül, 
hogy nagy szénhidrogén-vagyon veszteséggel jár, nehezen belátható következ
ményű műszaki balesetek forrása is lehet. Ilyen átfejtődött gázunk a puszta- 
földvári és szanki mezőben jelenleg is ismert. A  kutak műszaki állapotának 
ellenőrzésére alkalmasnak látszik a cementlog mérések bevezetése és rendszeres 
alkalmazása. Külön hangsúlyt kap ez a mérés az algyői mezőben akkor, amikor 
egymás fölött elhelyezkedő 3 — 4 bázistelep egyidőben van termelésbe állítva. 
Míg egyes kutakban egyik rétegbe vizet sajtolunk be viszonylag magas talp- 
nyomással, addig a szomszédos rétegből ugynabban a kútban olajat termelünk 
valamilyen nyomáscsökkenés mellett. Ennek következtében könnyen meg
történhet a cementpalást felszakadása a telepeket elválasztó, néhány méteres 
márgarétegek előtt, és eljuthatunk oda, hogy a víz nem a tervezett helyre, 
hanem valamilyen más rétegbe kerül. Különösen veszélyes ez akkor, ha az 
illető réteg az adott kútban nincs megnyitva termelésre, mert akkor a műszaki 
baleset egyszerűbb módszerekkel nem deríthető ki. Ezért az algyői mezőben 
rendszeressé kell tennünk ezeknek a méréseknek alkalmazását tervszerű, 
megelőző karbantartás jelleggel.

Az olyan esetekben, amikor az említett gázátfejtődés már megtötént, és 
a földgáz magasabban fekvő vizes rétegbe került, rendszeres és időszakonként 
megismételt ellenőrző méréseket kell végeznünk a gáz pontos helyének, és a 
vándorlás irányának, sebességének ellenőrzésére. Ezt mindaddig folytatnunk 
kell, amíg a gáz megfelelő szerkezetben csapdába nem kerül, vagy időközben 
ki nem termeljük.

A hosszúra nyúló felsorolásból az derül ki, hogy a kutatás időszakában 
szeretnénk elérni a geofizikai mérések hatékonyságának növekedését, és az el
végzett korszerű mérésekből több jó adatot szeretnénk kapni a termelési 
folyamatok tervezéséhez. Ezért azt kérjük, hogy a geofizikai mérések értelme
zésére és feldolgozása legyen részletesebb, terjedjen ki mindazokra a fizikai 
paraméterekre, és a tárolónak mindazon szakaszaira, amelyeket az előzőekben 
felsoroltam. Véleményem szerint nem lehet általános akadály az, hogy a magyar- 
országi kőolajtárolók agyagosak és ez az agyagosság lehetetlenné tesz minden
féle kvantitatív értelmezést. Helyes úton azok a geofizikusok járnak, akik a 
tároló tulajdonságokat egyéb kisegítő vizsgálatokból (magfúrásokból) meg
ismerve, méréseik értelmezését korrigálni tudják ilyen tárolóra jellemző kor
relációs tényezők alkalmazásával. Ebben az esetben a geofizikus értelmező 
részéről az óvatosság nem előny, hanem minden szempontból hátrányt jelent. 
Ha ugyanis a geofizikus nem szolgáltatja a szükséges alapadatokat, akkor 
végül is a termelő mérnök kényszerül arra, hogy becsülje azokat a számításai
hoz, ha más lehetősége nincs. Ennél minden körülmények között jobb a tároló 
viszonyoknak megfelelően korrigált értékek kiszámítása még akkor is, hogy ha 
azok abszolút értékben esetleg pontatlanságot jelentenének.

Jelenleg nagy mennyiségű információt szerzünk, nagy mennyiségű geo
fizikai szelvény készül a kutakban és nagy mennyiségű magfúrás és maganyag 
feldolgozás is történik. A  kettőt összhangban, ésszerű határok közé kell szorí
tani, mert vagy egyik, vagy a másik fölöslegessé válik. Ezért szükségesnek 
tartom azt, hogy a közeljövőben tisztázzuk a geofizika lehetőségeit, és ennek 
megfelelően alkalmazzuk a különböző ismeretszerzési módszereket.
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