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Fúrólyuk termikus stabilizálódási
folyamata

E G E R E R  F R I G Y E S

A dolgozatban leírt módszerrel meghatározhatjuk a stabilizálódási tényezőt, amely a fúrólyuk 
termikus stabilizálódására jellemző szám. A leírt feltételek teljesülése esetén az eredeti kőzethőmér- 
séklet számítható.

Описываемый в настоящей работе метод позволяет определить коэффициент ста
билизации, характеризующий термическую устойчивость скважин. При выполнении 
рассматриваемых условий можно вычислить первоначальную температуру горных пород.

Die mitgeteilte Methode ist dazu geeignet, die Stabilisierungskonstante zu bestimmen, welche 
eine die thermische Stabilisierung charakterisierende Grösse darstellt.

Im Falle der Erfüllung der angegebenen Bedingungen kann die originelle Gesteinstemperatur 
berechnet werden.

Ismeretes, hogy a mélyfúrásokban az öblítőfolyadék cirkulációja miatt a 
fúrólyukat körülvevő kőzettömeg hőmérséklete megváltozik, az esetek több
ségében csökken. Így a fúrólyukban mért hőmérsékleti értékek lényegesen 
eltérnek az eredeti hőmérséklettől. A  fúrólyukakban mért hőmérsékleti értékek 
az idő függvényében változnak és tartanak az eredeti kőzethőmérséklethez. 
Ezt a folyamatot — amikor a fúrólyukak hőmérséklete az idő függvényében 
tart az eredeti kőzethőmérséklethez — nevezzük a fúrólyuk termikus stabilizá
lódási folyamatának. A  stabilizálódási folyamatot több szerző [1 , 2 , 3] a gya
korlatban nehezen alkalmazható elméleti formulákkal írta le. A gyakorlati 
mérési szelvények közelítését pl. Csihradze [4] a

AT =  a t ~b (1 )

formulával végezte. Ahol a AT a hőmérséklet változás, t az idő és a és Ъ pedig a 
legkisebb négyzetek módszerével meghatározható, amely a kőzet és fúrófolya
dék anyagi tulajdonságaitól függ. Mivel az (1 ) függvény t-+oo határértéke 
nulla, és az eredeti hőmérséklet (Tk0) mindig ismeretlen, a termikus stabilizáció 

T
folyamatát jellemző -----  hányados eléggé bizonytalanul ételmezhető. (Ahol T

Tko
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irányú hőmérsékleti gradiens. Ha teljesül az a feltétel, hogy a rétegben eredeti 
állapotban sugárirányú áramlás nincs, akkor t =  oo-nél a kőzetben levő sugár-

д Tirányú hőmérsékleti gradiens----- -  =  0 . így ellentétben az előző esettel, a végál-
d r

lapot abszolút értékét biztosan ismerjük.
Az elméleti munkák és a már említett gyakorlati alkalmazásuk teszik 

lehetővé, hogy a sugárirányú hőmérsékleti gradiens időbeni függvényét

(4)

alakban keressük. A differenciálhányadost a gyakorlatban differenciahányados
sal mérjük, így

( 5 )

Ha t*-gal jelöljük az öblítés befejezésétől eltelt időt, t0 az öblítés időpillanata, 
akkor a fúrólyuk termikus kiegyenlítettségére jellemző у  számot rendelhetünk, 
amit ,,stabilizálódási tényező”-nek nevezünk

irányú gradiens a ,,mélyfúrás által torzított hőmérsékleti tér” módszerével [7] mér
hető (1. ábra). A  fúrólyuk falára elhelyezett Lés 2. «S2 . t er misz torok, — amelyek 
a fúrólyuk belseje felől hőtechnikailag árnyékoltak — és a kőzetfalba lőtt 4. sz. 
termisztor segítségével, a d távolság mérése mellett a sugárirányú gradiens 
mérhető. A mérési eredményekből megadható az öblítés időpillanatában a fúró

lyuk közvetlen környezetében fennálló su
gárirányú hőmérsékleti gradiens (G) és a 
réteg anyagi tulajdonságaira jellemző állan- 
dó (ß).

A  Sajókaza 238. sz. fúrásban 95 m 
mélységben (agyagrétegben) végzett mérési 
eredményeket a 2. ábra mutatja. A  mérés
ből számított állandók: G = 11,7 ±1,10  
C°\m és ß = 0,101 ó - 1.

y) = 0,978 az utolsó mérés időpontjában. 
A fúrólyukban mért hőmérséklet ekkor 15,47 
C° , változását az idő függvényében a 3. ábra 
mutatja.

1. ábra Фиг. 1. Fig. 1.
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Фиг. 2. Зависимость изменения температурного 
градиента в радиальном направлении от времени, 

проходящего после промывки скважины
Fig. 2. Die Änderung des radialen Temperaturgradien
ten als Funktion der seit der Spülung verflossenen 

Zeitspanne

A sugárirányú gradiens változásából könnyen számítható gyakorlatilag 
elégséges pontossággal az eredeti kőzethőmérséklet. Hiszen az észlelés idő
pontjától (t*) a fúrólyukba beáramló hőmennyiség F  felületen, A hővezető
képesség esetén

( 7)

A (7) összefüggés (4) segítségével:

( 8)

A (8 ) összefüggés által meghatározott hőmennyiség a D átmérőjű fúró
lyukban a

i  j fi

А T =  e~** (9)
CiQiß

(ct a fúróiszap fajhője, gt a fúróiszap sűrűsége)
Az említett fúrásban D = 11,6 cm, A =  2,72 • 10 ~3 caljcm sec °C; G =  11,7 

°CI?n; ct =  0,893 caljg °C, =  1,205 g\cm3, ß =  0,101 óra1, t* =  37,58 óra.
így (9) összefüggés alapján AT =  0,08 °G,így a módszer alapján a Sajókaza 
238. sz. fúrásban 95 m mélységben a módszer alapján számított eredeti kőzet
hőmérséklet 15,55 °C.196



Következtetések

A  m ódszerrel m egh atározh atju k  а гр s tab ilizá lódási tén yezőt, am ely  a 
fú ró lyu k  term ikus stab ilizá lódására  je llem ző  szám .

íg y  m inden  fú ró ly u k b a n  m ért hőm érsék leti értékhez (pl. ta lphőm érsék let- 
m érés) ren delh ető  egy  o ly a n  szám , am ely  az eredeti á llapoth oz v a ló  k öze l
állást jelzi.

A  ß  expon enciá lis  eg y ü tth a tó  p ed ig  a rétegre je llem ző  anyagi á llandó.
A  m egszabott fe ltéte lek  teljesü lése esetén az eredeti kőzeth őm érsék let 

szám ítható.
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