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Szénhidrogéntelepeket lehatároló geoelektromos 
módszer matematikai modellezése

L A N  D Y  K O R N É L N É *

Az árnyékolt elektróda módszer környezetüknél nagyobb fajlagos ellenállású átfúrt rétegek 
(igy szénhidrogéntelepek) lehatárolására alkalmas. A  mérés nagy apparátust és gyors lebonyolítást 
igényel, kiértékelése és értelmezése pedig elvi problémákkal küzd. Ezek a körülmények tették indokolttá 
a számítógépes modell kifejlesztését, amely a fúrás előzetes információit fölhasználva már a mérés 
tervezésénél is segítséget nyújthat. A matematikai modell eldöntheti a kiértékelés eddig tisztázatlan 
kérdéseit, lehetőséget teremthet a módszertani és értelmezési problémák megoldására.

Метод экранированного электрода предназначен для оконтуривания пройденых 
скеважиной пластов (в том числе нефтегазовых звлежей) с удельным со против леннием 
выше окружающей среды. Измерение' требует значительной технической оснащенности 
и быстрого производства работ , а обработка и интерпретация полученных данных натал
киваются на принципиальные проблемы. Такими обстоятельствами обоснована разработка 
модели на ЗВ М , которая с использованием предварительной информации бурения может 
сказывать помощь уж е при планировании измерений. Математическая модель сможет 
опособствовать решению пока невыясненных проблем интертпреации, создать возмож
ность для решения методических и интерпретационных проблем.

The shielded electrode method has been conceived to contour layers (including hydrocarbon 
beds) penetrated by boreholes with resistivities higher than those of their environment. Measurement 
requires sophisticated equipment and quick performance, while processing and interpretation of mea
sured data are pregnant with principled problems. Such circumstances motivated the development of 
computer model which making use of preliminary information furnished by drilling may contribute 
to the planning of measurements. The mathematical model may help to decide so far uncleared ques
tions of interpretation, reiider possible the solution of methodical and interpretational problems.

Két áramelektróda homogén közegben kialakuló terét egy közbeékelődő, 
környezeténél nagyobb ellenállású tömeg torzítja. A torzulás mértéke függ az 
inhomogenitás méreteitől, elhelyezkedésétől, a beágyazó közeghez viszonyított 
ellenálláskontraszt nagyságától; ha tehát vizsgálni tudjuk a kialakult potenciál
teret, vagy annak egy alkalmas részét, következtetéseket vonhatunk le a közbe
ékelődésre vonatkozóan. Az ebben rejlő elvi lehetőségeket használja ki az ún. 
árnyékolt elektróda módszer.

Az eljárást a 60-as évek második felében kezdték alkalmazni a Szovjet
unióban, átfúrt szénhidrogéntelepek horizontális kiterjedésének becslésére. Szá
mos terepi- és modell-kísérletet hajtottak végre, amelyekből igen eltérő, gyakran 
ellentmondásos eredmények születtek (1, 2, 3).

A mérés terepen végrehajtható, ha a csövezetten, vagy részben béléscsöve
zett fúrólyukba a szénhidrogén-tartalmú, környezeténél nagyobb ellenállású 
réteg alá elhelyezhető az egyik tápelektróda (1. ábra). A másik tápelektróda a 
lyukszájnál van, míg a mérőelektróda-pár egy a lyukszájon átmenő egyenes 
mentén mozog a felszínen. A mért feszültségkülönbségekből a tápelektródákon 
kibocsátott áram ismeretében az elrendezésenként változó elektródakoefficiens
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(К) segítségével látszólagos fajlagos-ellenállás értékek számolhatók. A szel
vény mentén így kapható ellenállásgörbén jelentkezik egy maximum, amely 
kapcsolatba hozható a telep szélével.

Ez a kapcsolat azonban nem teljesen egyértelmű, függ még a réteg tele
pülési mélységétől, vastagságától is. Az összefüggések tisztázására számos 
modellmérést hajtottak végre.

1. ábra. Az árnyékolt elektróda módszer elvi 
vázlata

Puc. 7. Прианципиальная схема метод 
экранированного электрода.

Fig. 1. Block diagram of the shielded elec
trode method

1973-ban a módszer hazai kipróbálására is sor került. (4) Az OKGT GKÜ 
E —1. geoelektromos csoportja végzett kísérleti méréseket a pusztaapáti terü
leten. A Pusz —1 mélyfúrás által harántolt szénhidrogéntelep horizontális le
határolására tett kísérlet eredményét két később lemélyített mélyfúrás meg
erősítette. Hasonlóan helytállónak bizonyultak a Pusz —4 mélyfúráson 1974- 
ben végzett kísérleti mérések eredményei is.

A mérési eredmények értelmezése olyan elvi problémákat vetett föl, ame
lyek tisztázására saját modellmérések elvégzése vált szükségessé. (5) A modell
kísérletek feldolgozása során kiderült, hogy az ellenállásszelvényen jelentkező 
maximum helye az előzőkben felsorolt paramétereken kívül (települési mély
ség, rétegvastagság) még egy sor egyéb körülménytől, így a felhasznált mély
fúrás és a harántolt telep relatív helyzetétől, a telep szimmetria-viszonyaitól, 
elnyúltságától is függ. Ebből következően azonos mélyfúrásból kiinduló szel
vényeken az ellenállás-maximum nem mindig azonos irányban tolódik el a 
réteg széléhez képest. Jelentkezhet a telep széle és a mélyfúrás között, de a 
telep szélén túl is. A mérések eredményeiből leszűrhető, hogy a telep határai
nak valószínűsítéséhez nem elegendő egyetlen szelvény, hanem a sugárirányú 
szelvények együttes értelmezése szükséges.

Célszerűnek látszik a mérési módszer elvi problémáinak megvizsgálásához 
annak matematikai modelljét is elkészíteni.
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A töltést nem tartalmazó két elektróda potenciálterét a Laplace-egyenlet 
írja le. A Laplace-egyenlet viszonylag egyszerű parciális differenciálegyenlet, 
ennek ellenére nincs olyan jól kezelhető' matematikai eljárás, amellyel a határ- 
feltételeket is kielégítő megoldását meg lehetne találni. Ezért közelítő numeri
kus megoldást kereshetünk, amelyre például a hálómódszer nyújt lehetőséget. 
Ennek alkalmazása úgy történik, hogy a léptékhelyes modellt alkalmas sűrű
ségű, például derékszögű hálózattal fedjük le. A hálózat derékszögű volta csak 
a számításokat egyszerűsíti, az ilyen jellegű megválasztás nem szükségszerű. 
Hasonlóan kényelmi szempontoktól vezérelve az inhomogenitások határvona
lait is lehetőleg háló vonalra helyezzük. Az alkalmazott háló rácstávolságát a 
megkívánt pontosságnak és a várható változásoknak megfelelően kell meg
választani.

Az így kifeszített háló rácspontjai négy különböző csoportba sorolhatók 
(2. ábra). Vannak olyan pontok, amelyeknek Összes ,,szomszédja” azonos ellen
állású közegben helyezkedik el (A); vannak olyanok, amelyek két különböző 
ellenállású közeg határán ülnek, így szomszédaik különböző ellenállású zónába 
tartoznak, ezek a pontok lehetnek a határvonalon (B) és lehetnek sarokpontok 
(C); végül léteznek rögzített potenciálértékű pontok (D), amelyek peremfelü
leten, vagy áramelektróda közvetlen környezetében találhatók. A rácsháló 
pontjainak potenciálja a szomszédos pontok potenciálértékeiből számítható.

2. ábra. Az alkalmazott hálómódszer ma
tematikai összefüggései

Pnc. 2. Математические соотношения 
применяемого метода сети.

Fig. 2. Mathematical relationship of the 
applied network method

Az egyes típusú pontokra vonatkozó összefüggéseket a potenciálfüggvénynek 
a pontbeli másodfokú Taylor polinomját felírva vezethetjük le. (Különböző 
ellenállású rétegek érintkezésénél a határfelületeket is ki kell használni [6]).

A numerikus eljárás úgy történik, hogy a rácsháló pontjaiban ésszerűen (a 
számítás meggyorsítása érdekében), de tulajdonképpen teljesen tetszőlegesen 
felveszünk kezdeti értékeket. Ezután az elektródák (illetve megfelelően kis 
környezetük) potenciálját nem változtatva — az ismertetett összefüggéseket 
felhasználva — valamilyen rendszer szerint korrigáljuk az egyes pontok po
tenciálértékeit. Ehhez természetesen mindig a már helyesbített értéket hasz
náljuk föl. Az eljárás addig ismétlődő, amíg a kívánt pontosságot el nem értük.

Ezt a numerikus közelítő módszert megvalósító program az MTA GDC — 
3300-as számítógépén működik. Első lépésként az adott tápelektróda-elrende
zéshez hozzárendelt háló pontjainak (3. ábra) kell potenciálértékeket adni. Az 
eljárás a számítás során állandónak tartott pontok (az ábrán csillaggal jelölve) 
értékétől eltekintve tetszőlegesen felvett potenciáleloszlás esetén is jó ered
ményt ad, azonban a szükséges iterációs lépések száma szerencsétlenül meg
választott kezdőértékek esetén erősen megnő. Ezért kiinduló értékként az
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3. ábra. A számításhoz használt elrendezés — до© 
aljazaton ellenállású közegben g2 ellenállású 

betelepülés; alatta a negatív-, a felszí
nen a pozitív-áramelektróda. A négyzetháló rács
pontjaiban számítjuk a potenciált, a kereszttel 

jelzett pontok konstans potenciál értékűek.

Puc. 3. Установка, применяемая для вычис
лений -  прослойка сопротивлением д2 в ок
ружающей среде сопротивлением дг над осно
ванием под) прослойкой отрица-
тельный, а на поверхности положительный 
электроды тока. Потенциал вычисляется 
в узлах квадратной сети, точки с крестиком 
имеют значение с постоянным потенциалом.

Fig. 3. Arrangement as used for the calculation — interbedding of g2 resistivity in an environment 
of дг resistivity over a baserock of g<=o (g2> g 1); below the interbedding there is the negative, 
over it the positive current electrode. Potential is calculated in intersections of the square net
work, points marked by a cross have a constant potential value

adott elektródák homogén térben keltett potenciálját számítjuk (maximálisan 
1% hibával). Ezekről a kezdő értékekről indul az iteráció, amely már az inho
mogenitás ellenálláskontrasztjait is figyelembe veszi. Ennek felszíni értékeiből 
számítható a potenciálkülönbség, illetve a belőle számított látszólagos fajlagos 
ellenállás, amely már a terepen vagy modellen mért értékekkel összehason
lítható.

Ilyen számított látszólagos fajlagos ellenállás-görbét mutat be a hozzá
tartozó háló-elrendezéssel együtt a 4. ábra. Látható, hogy a maximális ellen-

4. ábra. Telep fölött számított 
ellenállás -szelvény

Puc. 4. Разрез расчетного со
противления над залежью.

Fig. 4. Resistivity section cal
culated over the bed
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állás helye a fúrólyuk irányába tolódik a telep szélétől. Mivel a telep elhelyez
kedése a fúrólyukra (az A és В elektródák tengelyére) nézve nem szimmetrikus, 
a két szárnyon az eltolódás mértéke nem azonos. Ez az eredmény összhangban 
van az Üzem analóg modellméréseiből származóakkal.

Az 5. ábrán egy vékony és egy vastag ható által létrehozott ellenállásgörbe 
maximum-helyei láthatók a ható széle és a tápelektróda-vonal távolságának 
függvényében. A vastag ható esetében a q max helye egyértelműen és reálisan 
jelzi az inhomogenitás szélét. Ez a ható természetesen szénhidrogéntelep mo
delljeként irreálisan vastag, hiszen az üledéksor felét teszi ki. Vékonyabb inho
mogenitás esetében, mint látható, az összefüggés kevésbé egyértelmű, a kis 
horizontális távolságok tartományában fölbomlani látszik.

5. ábra. Az ellenállásgörbe maximum-helyei a ható széle és a tápelektróda-vonal távolságának 
függvényében vékony és vastag ható esetén. Az elektróda elrendezés és az ellenállásviszonyok

azonosak

Puc. 5. Зависимость максимумов кривой сопротивления от расстояния между краем 
залежи и линией питающего электрода при тонкой и мощной залежи. Схемы установки 

электродов и условия сопротивления являются одинаковыми.
Fig. 5. Maximum places of the resistivity curve vs. the distance between the edge of the body 
and the feed-current electrode line for thin and thick bodies. Electrode arrangement and resis

tivity conditions are identical

Az eddig ismert irodalmi adatok, az Üzemben végzett modell- és terep
mérések, valamint a fenti számítási eredmények szintézise jelenleg nem adható- 
meg. Annyit azonban meg kell állapítani, hogy az elvileg egyszerűnek tűnő je
lenlegi mérési eljárás eredményeinek minősége és azok egyértelmű interprei 
tációjának lehetősége erősen függ a meghatározandó geológiai és geometriai 
paraméterektől. Ennek kapcsán például megkérdőjelezhető а К  elektróda
koefficiens létjogosultsága, ezt ugyanis homogén térre vezetjük le, majd az 
inhomogenitás kimutatásánál felhasználjuk.
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6. ábra. A  tápelektródák számított potenciáltere alapon nyugvó homogén ellenállású
közegben

Puc. 6. Расчетное потенциальное поле питающих электродов в однородной среде соп- 
ротидлением pv залегающей на основании сопротивлением роо .

Fig. 6. Calculated potential field of feed current electrodes in a homogenous environment with
resistivity over a basis of

Célszerűbb lenne tehát az ellenállásgörbe helyett a potenciál-értékeket 
vizsgálni. A vázolt számítási eljárás lehetőséget nyújt erre is. A 6. ábrán a 
q oo alapon nyugvó homogén ellenállású közegben A és В tápelektródák hatá
sára kialakuló potenciálteret láthatjuk. A 7. ábra ugyanennek az elektróda
elrendezésnek a p2 ellenállású település által megzavart potenciálterét mutatja. 
Megfigyelhető, hogy az inhomogenitás sarka körül az ekvipotenciális vonalak 
nagymértékben összesűrűsödnek és irányuk is jelentősen változik a homogén 
térhez képest. Különösen szembetűnő a zérus értékhez tartozó ekvipotenciális 
vonal „fölpúposodása” . Ezek a jelentős torzulások azonban a viszonylag nagy 
mélység miatt a felszínen már csak kis mértékben mutatkoznak és a már több
ször említett egyéb tényezők módosítják az anomália valódi helyét.

Az alapvető torzulás — mint az ábrán látható — a ható szélénél van. Olyan 
elrendezést, kiértékelési, értelmezési eljárást kell tehát keresni, amely ennek a 
mélybeli torzulásnak a felszínen való egyértelmű mérését lehetővé teszi. Az 
optimális módszert természetesen a terepi gyakorlat fogja kiválasztani, de a 
kipróbálásra érdemesek felvázolására, azok analitikus vizsgálatára ez a nume
rikus közelítés lehetőséget ad.

Végezetül szeretném megköszönni az eddig kapott elvi támogatást és érté
kes gyakorlati segítséget. Ezek nélkül az ismertetett eljárás nem születhetett 
volna meg. Remélem, hogy a módszerben rejlő elvi lehetőségek ipari kihasz-
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7. ábra. A 6. ábra potenciálszelvénye egy q ellenállású betelepüléssel „megzavarva”

Puc. 7. Потенциальная диаграмма для условий, изображенных на рис. б. при «возму
щении» прослойкой сопротивлением р.

Fig. 7. Potential diagram of Fig. 6. when disturbed by an inerbedding with q resistivity

nálása a közeljövőben megvalósulhat és ebben egy kis szerep a kidolgozott el
járásnak is jut.

IRODALOM

[1] A. P. Jakovlev— V. M . Jersov: О vozmozsnosztyi primenyenyija elektricseszkih zondirova- 
nyij sz iszpolzovanyijem szkvazsin dija poiszkov i razvedki zalezsej nyeftyi i gaza. Razv. 
Geofizika, no. 38. 1970.

[2] V. D. Kukuruza: Vozmozsnoszty okonturivanyija gazovüh í nyeftyanüh zalezsej metodom 
ekranirovannovo elektróda. Geologija Nyeftyi í Gaza. no. 11. 1969.

[3] M . A. Kiricsek — Ju. Sz Korolkov—A. N. Kuznyecov—A. P. Jakovlev: О vozmozsnosztyi 
okonturivanyij a gazonyeftyanüh zalezsej metodom elektricseszkih zondirovanyij sz isz- 
polzivanyijem szkvazsinü. Geologija Nyeftyi i Gaza. no. 12. 1966.

[4] Lantos Miklós — Vida Zsolt: E —1/7. sz. információs jelentés.
[6] Nagy Zoltán— Vida Zsolt — Zimányi István: E —M/2. sz. módszertani jelentés.
[6] Dr. Fodor György: Villamosságtan III. (BME villamosmérnöki Kar jegyzete)

3 Geofizika 133


