
MAGYAR GEOFIZIKA XXIV. ÉVF. 5 -0 . SZÄM

Agyagos homokkő-formációk kvantitatív mélyfúrási 
geofizikai (karotázs) interpretációja

K I S S  B É R  T Á L Á N * - K O R  M O S  L Á S Z L Ó *

Magyarországon a szénhidrogén-tároló telepek nagy része homokkő formációhoz kapcsolódik. Ezen 
homokkövek mélyfúrási geofizikai (karotázs), kőzettani, kőzetf izikai jellemzőit foglaljuk össze.

Részletesebben foglalkozik a cikk a tárolókőzetek kvantitatív karotázs interpretációjával, az eddigi 
eredményekkel és a megoldandó feladatokkal.

Большая часть углеводородных залежей Венгрии приурочена к песчаникам. Авторы 
обобщают промыслово-геофизические, петрографические и физические свойства песчаников.

В статье подробно изложены количественная интерпретация данных каротажа 
продуктивных горизонтов, достигнутые результаты, предстоящие задачи.

The majority of hidrocarbon bearing reservoirs can be found in formations of sandstone Utol ogles 
in Hungary. The well logging, lithological and petrophysical characteristics of these sandstones are 
summarized here.

The paper discusses the detailed quantitative interpretation of these reservoirs presenting the re
sults and pointing to the problems to be solved.

Magyarorrszág keleti részén (az Álföldön) a szénhidrogén-tároló telepek 
nagy része homokkő' formációkhoz kapcsolódik.

Ezen formációk alsó- és felsőpannoniai korúak. A mélyfúrási geofizika 
(karotázs) interpretáció szempontjából az alábbi jellemzőkkel bírnak:

— az egyes szénhidrogén-tároló telepek nem nagy vastagságúak (H  =  2 — 20 
m) és a telepen belül is rétegzettek, valamint egymás fölött, illetve alatt helyez
kednek el (több telepes mezők);

— a legtöbb a laza, kevéssé cementált homokkövek csoportjába tartozik, a 
cement áló anyag karbonát, kvarc vagy agyag lehet;

— porozitásúk közepes és nagy (>10%),  permeabilitásuk néhány ml)-tói 
néhány ezer mD-ig terjed;

— a telepek shale-agyag (VSII),  illetve clay-agyag (VCY)  és aleurit ( VSí) 
tartalma széles határok között változik;

— édes rétegvizet tartalmaznak (RW =0 ,1  -r-1,1 ohmm között változik 
formáció hőmérsékleten: ez kb. egy nagyságrenddel nagyobb az irodalomból is
mert mezők RW-]éné\).

Az előzőekből látszik, hogy ezen homokkövek tárolóparamétereinek meg
határozása a kvantitatív karotázs interpretáció egyik legnehezebb feladatai 
közé tartozik, mert:
— lazák, kevéssé cementáltak;
— erősen rétegzettek;
— agyagosak és édes rétegvizet tartalmaznak.

1. Az agyagos homokkövek kőzettani, kőzetfizikai tulajdonságai. ([1], [2].)
A homokkövek széles határok között változó átmérőjű ásványszemekből 

állnak, amelyeket cementáló anyag köt össze. A homokkövek alkotóit szemcse
méret alapján három frakcióra lehet bontani: homok, aleurit, agyag (clay).

* Kőolajkutató Vállalat, Szolnok
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Az egyes frakciók mennyiségének megállapítására a szemcseméret •— elem
zések alkalmasak, de az egyes frakciók elhatárolása kérdésében a kőzettani iro
dalom nem egységes. A mélyfúrási geofizikai (karotázs) interpretáció szempont
jából az agyag-aleurit határt ott kell megvonni, ahol az elektromos fajlagos ellen
állás, a kation szelektivitás, a természetes gamma sugárzás, a hidrogénindex, 
az akusztikus terjedési idő, a sűrűség vagy legalább is ezen jellemzők nagyobb 
része jelentős változást mutat. A szelvényezési eljárásokból meghatározott kő
zetfizikai jellemzőkre gyakorolt hatásuk alapján az 1. táblázatban összefoglalt 
szemcseátmérő tartományokat (frakciókat) különítik el.

1. táblázat — T0.6ЛЩa 1 — Table 1.
Szelvényezési eljárásokból meghatározott 

szemcseátmérő tartományok (frakciók)
Методы измерений в определенных диа

пазонах размера частиц (фракциях)
Grain size distribution determined from 

well logs

A kőzetmintákon végzett vizsgálatok alapján a kavics és a homokfrakció
ban uralkodó a kvarc, mellette földpát, csillám és dolomit szemcsék fordulnak 
elő jelentősebb mennyiségben. Az aleurit frakcióban a kvarchoz hasonló súllyal 
szerepelnek a földpátok és a csillámok. Az agyagfrakció különböző agyagásvá
nyokból és az előbb felsorolt ásványok kis átmérőjű szemcséiből áll. A cement áló 
anyag karbonát, kvarc vagy agyag lehet. A cementáltság mértéke nagyon változó 
(a laza, kézzel morzsolhatótól az erősen cementált, kalapáccsal nehezen széttör- 
hetőig).

A kőzetet az uralkodó frakció alapján nevezik el, a névhez jelzőként hozzá
téve a még jelentős mennyiségű frakciót (pl. agyagos homok).

A három legfontosabb kőzetfizikai jellemző a porozitás ( F I ), a permeabilitás 
(K )  és a redukálhatatlan (maradék, kötött) víztelítettség (SWIl)  a következő
képpen alakul:

— az uralkodó szemcseátmérő csökkenése nem eredményezi szükségszerűen 
a porozitás jelentős csökkenését, ha az agyagfrakció növekedése elhanyagolható,

— viszont a szemcseátmérő csökkenésével nő a kőzet fajlagos felülete, ez
által nő a nedvesítő fázis (víz) redukálhatatlan telítettsége és csökken a permea- 
bilitása, (Az aleurittartalom növekedésével a redukálhatatlan víztelítettség a 
homokkövekéhez viszonvítva jelentősen megnő, eléri, sőt meg is haladhatja az
8WR = 50%-ot.)

A szemcseátmérő, a fajlagos felület, a permeabilitás és a redukálhatatlan 
víz telítettség kvalitatív kapcsolatát a 2. táblázat mutatja. [1]

Az előzőeket támasztják alá — közvetve — az l.a.b.c. ábrákon bemutatott, 
fúrómagokon végzett laboratóriumi vizsgálati eredmények kapcsolatai.
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2. táblázat -  Таблица 2. — Table 2. 

Szemcseál merő, fajlagos felület, permeabilitás és redukálhatatlan víztelítettség kvalita tív kapcsolata

Качественная зависимость между диаметром зерен, удельной поверхностью, 
проницаемостью и остаточной водонасыщенностью

Qualitative relationship among grain size, specific surface, permeability and irreducible water sa
turation

A clay-agyag a tárolókőzetekben alapvetően két formában jelenik meg:
— diszperz (szórt), akkor az agyag eloszlása szempontjából a kőzet izotróp;
— agyagcsík, ekkor az agyag eloszlása szempontjából a kőzet anizotrop.

1.1. A diszperz agyagról feltételezzük, hogy részecskéi a kőzetalkotó ásvány
szemek felületén agyagburkot képeznek. Az agyagburok az agyagfrakció ásvány- 
szemekből és az ezek közül kialakuló hidrátburokból áll. Az agyag szerkezetéből

1. ábra. Laboratóriumi fúrómag mérések eredményei.
a) Poruzitás (FI) abszolút permeabilitás (KAV)\ b) Redukálhatatlan víztelítettség (SWR.) — abszolút permeabilitá 

(KA V) ; c) FI.SWR —KV A kapcsolatának vizsgálata.

Puc. 1. Р езул ьтаты  л абор атор н ы х измерений керн ов
а. Пористость ( F / )  — абсолютная проницаемость ( К Д У ) .
б. Неснижаемая водонасышенность (SWR) — абсолютная проницаемость (KAY).
в. Анализ связи FI. SWR — KÁY.

Fig. 1. Results o f laboratory core analysis.
a) Porosity (FI) vs absolute permeability (KAV) ; b) Irreducible water saturation (SWR) vs absolute permeability 

(KAV) ; c) Analysic of FI.SWR — KAV  rdationahip.
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2. ábra. Diszperz agyaggal szennyezett homokkőformációk 
két fő — csoportja:

1. a caly-agyagtartalom nagymértékű növekedésekor kerül túlsúlyba az 
aleurit frakció; 2. a clay-agyagtartalom kismértékű növekedése mellett 

az aleurit frakció lényegesen nő.

Puc. 2. Д ве главны е группы , загр язн ен ны х рассеянны м и 
глинами, песчаников

1. преобладание алевритовой фракции со значительным увеличе
нием содержания глины.

2. значительное возрастание алевритовой фракции при неболь
шом увеличении содержания глины.

Fig. 2. Two basic groups o f sandstones contaminated with 
о l ю *~cm dispersed clay

Г A i/n 7 Í . Silt fraction is pevalent with major increase in clay content; 2. Major 
ьео  О Jr U-<tr increase in silt fraction caused by slight increase in clay content.

következően fajlagos felülete jóval nagyobb, mint a szemcseméretből becsülhető 
érték. Ezért az agyag által megkötött hidrátburok jelentősen megnöveli a kőzet 
redukálhat atlan víz teiltet tségét.

A hidrátvíz mellett az agyag kristályvizet is tartalmaz, amelynek mennyisége 
az agyagásvány fajtájából és az agyagra ható nyomástól függ. Az agyagban meg
kötött mozgásképtelen vízmennyiségnek a teljes agyagtérfogatra vonatkoztatott 
értékét agyagporozitásnak (FISH)  nevezik.

Az agyagmentes kőzetekhez viszonyítva csökken a porozitás és a perme- 
abilitás, ez utóbbi jelentős mértékben.

A diszperz agyaggal (clay) szennyezett permeabilis kőzeteket két fő csoport
ba lehet sorolni. (2. ábra):
— a clay-agyagtartalom nagymértékű növekedésekor kerül túlsúlyba az aleurit 

frakció,
— a clay-agyagtartalom kismértékű növekedése az aleuritfrakció lényeges nö

vekedését eredményezi.
A mélyfúrási geofizikai „agyagot” (shale-agyag) 50% körüli agyag és 50% 

körüli aleurit-frakció jellemzi. Az uralkodó agyagásvány a montmorillonit és az 
illit.

1.2. A homokkő és agyagcsíkokból álló kőzet (sandwich) az agyag tulajdonsá
gait illetően eltérő a diszperz agyagtól, mivel ez esetben az agyagcsíkok voltak 
kitéve a geosztatikus nyomásnak, így nagy mennyiségű víz távozott belőlük. 
Ebből következik, hogy az agvagcsíkok porozitása kisebb a diszperz agyagénál.

Feltételezhetjük, hogy a clav-agyagcsíkokkal sűrűn tagolt permeabilis kő
zetek elsősorban aleuritok és ezek tartalmaznak diszperz eloszlású agyagot.
2. Az agyagos homokkőformációk néhány mélyfúrási geofizikai (karotázs) jellem

zője. [2]
2.1. A diszperz eloszlású agyaggal szennyezett permeabilis rétegekkel szem

ben a természetes potenciál (SP)  és a természetes gamma (TG)  szelvények indi
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kációi gyakran ,,ellentmondanak” egymásnak. A természetes potenciál alig 
változik, miközben a természetes gamma intenzitás jelentősen emelkedik. 
(3. ábra).

Ilyen esetekben a szénhidrogén-tároló rétegek elektromos fajlagos ellen
állása (RT)  a természetes gamma szelvényt követi ,,ellentétes értelemben” . 
(Gáztárolás esetén a neutron porozitás ,,követi” a TG változásait.) Az agyag 
(clay) frakció mellett van jelentős mennyiségben aleurit, melynek a TG inten
zitása a homok frakcióénál jóval nagyobb és jelenléte a szénhidrogén-tároló ré
teg elektromos fajlagos ellenállását (RT)  csökkenti és gáztárolóknál neutron 
porozitását (F IN )  növeli, miközben a clay-agyagtartalom csak kismértékben 
emelkedik. Ez szemléletesen bizonyítja, hogy a TG szelvény egymagában nem 
alkalmas a clay-agyagtartalom meghatározására, és még akkor sem ad egyértel
mű eredményt, ha az agyagszennyezés fajtáját ismerjük. Ennek az az oka, hogy 
a TG intenzitás a clay-agyag és az aleurit frakció együttes hatásának eredménye. 
Az SP elégíti ki azt a követelményt, hogy az agyagnál nagyobb frakciók diffú- 
ziós-adszorpciós aktivitása már csak kismértékben csökken. Kimutathatók to
vábbá karbonátban feldúsult szakaszok, ami csökkenti a porozitást, a permea- 
bilitást, miközben az SP és a TG változatlan marad. E feldúsulás oly mértéket 
is elérhet, hogy a kőzet impermeabilissá válik, ekkor az SP kitérés az agyag- 
alapvonalhoz közelít, de a TG szinte változatlan marad.

A szénhidrogén-tároló rétegek kijelölésénél egyik alapvető adat a rétegek 
elektromos fajlagos ellenállása (RT),  ennek interpretációja feltételezi a cementá- 
ciós faktor (BM),  a szaturációs exponens (BN)  és a porozitás (F I )  — for
mációfaktor (F )  összefüggésben szereplő konstans (B A) — tortuozitási együtt
ható — ismeretét.

A fentiekre laboratóriumi mérésekből a 3. táblázatban összefoglalt eredmé
nyeket kapták. [5]

Az eredmények igazolják a következőket:
— a laza, kevéssé cementált homokkövek csoportjába tartoznak (BA>1 ,  

B M < 2) ,
— szennyezettek (a formációfaktor — porozitás összefüggés telítővíz- 

koncentráció függő), (4. ábra)\
— a cementációfaktor (BM ), a tortuozitási együttható (BA) és a szaturá

ciós exponens (BN)  — a mérések és számítások módja miatt egymástól nem füg
getlen paraméterek. (Ha pl. a BM-et „tiszta” cementáció faktorként kezeljük, 
akkor a telítővíz sókoncentrációjának változásával nem szabadna változnia. 
Ugyanez vonatkozik a szaturációs exponensre is.)

Az említett problémák, valamint a szennyezettség (agyag, aleurit) hatásá
nak nem pontos ismerete miatt a szelvényértelmezésnél a laboratóriumi adatok 
nem mindig használhatók fel korrekció nélkül.

2.2. A homokkő és agyagcsíkokból álló kőzet agyagtartalmát (VSHP) nem 
szabad a diszperz agyagtartalom meghatározással egyezően végezni. Erre az 
esetre mind a természetes potenciál (SP), mind a természetes gamma (TG) 
szelvények interpretációjánál más formulákat célszerű alkalmazni. Az agvag- 
csíkok jelenléte a víztároló kőzetek elektromos longitudinális fajlagos ellenállását 
csökkenti és a különböző kőzettani és kőzetfizikai jellemzőjű kőzetek ezen tu
lajdonságai egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Az agyagcsíkok mennyiségének
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Geo в3/13-3
3. ábra. A clay — agyag és az aleurit frakció, illetve a karbonátosodás hatása 
a természetes gamma (TG), a természetes potenciál (S P ), a porozitáskövető 
(N  — A T  — DE) és a szatnrációs (RILD, R í LM, RLLS, RM LL) szelvényekre.
Рас. 3. Влияние глинистой и алевритовой фракций а также карбонат- 
ности на каротажные кривые естественного гамма (T G ), естественного 
потенциала (S P )  каротажа, на кривые каротажа пористости ( D -  А Т  —

-NE)  и насыщенности
Fig. 3. Effect o f clay and silt fraction and carbonatization on gamma ray 
(TG ), spontaneous potenciál (SP), porosity (N  — A T  — DE) and saturation 

(RILD, RJLM, RLLS, RM LL) LOGS.

növekedése — szénhidrogén-tároló kőzetekben — az ellenállás erőteljes csőkké 
nését eredményezi és ez együtt jár e paraméternek a víztelítettség iránti érzé 
kenvsége csökkenésével.
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3. táblázat — Tаблица 3. — Table о.
Laboratóriumban — fúrómagmérésekből — meghatározott tortuozitási együttható (LA), cement.íciós 

faktor ( BM)  és szaturációs exponens ( BN)  néhány mezőben
Величины коэффициента тортусзности (B A ) фактора цементации (ВМ) и показателя 
насыщенности (B N ) определенные в лаборатории по кернам для отдельных месторождений
Tortuosity (ВA) and cementation (ВМ) factors, and saturation exponent (BN) derved from labo

ratory core analysis for some fields

AP — alsó pannóniai, PP — felső pannóniai.

3. A mélyfúrási geofizikai (karotázs) interpretáció főbb lépései.
A mélyfúrási geofizikai szel vény anyagot, legfontosabb interpretációs fel

adataik figyelembevételével, az alábbiak szerint csoportosítjuk:

(1) Litológiai szelvények:
— természetes potenciál (SPL) ;
— természetes gamma ( TGL) ;
— mikrológ ( ML)  ;
— lyukátmérő ( DL).

(2) Porozitáskövető szelvények
— neutron (mészkő) porozitás (FINLML)\
— sűrűség (DEL*)',
— akusztikus terjedési idő (ATL*).
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Puc. 4. С вязь  ф актора ф ормации и п ор и стости  в сл учае различной  м инерализации п л а стов ой
воды

Fig. 4. Relationship between formation resistivity factor and porosity for filling waters with dife
rent salt content.

— mélybehatolású laterolog-ok (LLD),  
optimális laterolog (OL), laterolog deep (LLD*)

— mélybehatolású indukciós (ILD*)  ;
— közepes behatolású laterolog-ok (LLS* ) ; 

pseudolaterolog (PLH), 
pseudolaterolog „rövid” (PLjE ) ,  
laterolog short (LLS*);

— közepes behatolású indukciós ( I L M *) ;
— sekély behatolású laterolog-ok

laterolog 8 (IjL 8 * ) ,
mikrolaterolog (  M L I j ) .

(4) Technikai szelvények
-  hőmérséklet (CETEL)

(cementpalást tető meghatározása céljából);
— akusztikus cementlog (CEBL) ;
* Dresser Atlas Industries gyártmányok, amelyeket 1982. év közepe óta használunk.

192



— lyukátmérő (DL)
(lyuktérfogat meghatározása céljából);

— lyukferdeség (DV)  és azimut (A Z ) ;
— rétegdőlés ( DIP LOG*).

3.1. A szénhidrogén-kutató fúr ások karotázs szelvényanyagának interpretá
ciója a folyamatábra (5. ábra) szerint történik, amely követi a [4]-ben leírt vázat.

A folyamatábrához a következő magyarázatokat szükséges hozzáfűzni:
— jelenleg az interpretáció a shale-agyag modell alapján történik;
— a rétegsor tagolását döntően a litológiai szelvények alapján végezzük el, 

felhasználva ennél az agyagindikátor-rendszerből meghatározott agyagtartal
mat is;

— a permeabilis rétegek csoportokba sorolása a rétegvíz elektromos faj
lagos ellenállása (RW  )  és az agyag típusa alapján történik (egy csoportba azok a 
rétegek kerülnek, amelyek rétegvizének sóösszetétele és a főkomponensek meny- 
nyisége, vagy az agyagásvány típusa egyező vagy hasonló);

— az alapadatok (R W , BA, BM , BN  részben), valamint az agyag- és mát
rix-jellemzők megállapítását frekvencia (PLOF)-  és Z-plot-ok (PLOZ)  alapján 
végezzük (6.a.b.c.d. ábrák) )

— a porozitás (F I )  meghatározása agyag- és szénhidrogén-hatás, a víz
telítettség pedig agyag-hatás korrekcióval történik;

— a porozitáskövetők agyag; és rétegtartalom-korrekciója után ellenőrizzük 
az egyes szelvényekből számított effektiv porozitás értékeket, ezek eltérése át
lagosan nem haladhatja meg a ± 1  porozitás %-ot, ellenkező esetben az agyag- 
és mátrix-jellemzőket pontosítjuk, majd az effektiv porozitásértékeket iterációs 
eljárással javítjuk;

— a számított víztelítettség (SW)  értékek helyessége elsősorban a víztároló 
szakaszokon ellenőrizhető (ahol SW  =  1), ezt megerősítheti a szénhidrogén-víz 
fázishatár megbízható kijelölése és egyezése a rétegvizsgálati eredményekkel; 
mindezekből az is következik, hogy az ún. szaturációs szelvények (RT , RXO)
— a vizes szakaszokon: SW = 1 — ,,porozitáskövetővé válnak” , illetve a pontos 
szel vényért elmezés meg is kívánja, hogy azzá váljanak;

— ezután következik a redukálhatatlan víztelítettség (SWR)  meghatáro
zása és a permeabilitás (K )  becslése.

A számított értékek értelmezésénél figyelembe kell venni a vizsgált és a 
környező fúrásokból származó földtani, teleptani, fúrástörténeti (ún. kisegítő) 
információkat:

— földtani napijelentéseket, amelyek az átfúrt rétegekről, az iszapban meg
jelenő szénhidrogénekről, értelmezési szempontból fontos fúrási eseményekről 
(pl. iszapnyelő zónák átfúrása és kizárásának módja) informálnak;

— a kőzetminták laboratóriumi vizsgálatának eredményeit;
— a környező kutak rétegvizsgálati eredményeit összevetve a mélyfúrási 

geofizikai (karotázs) értelmezéssel és a mért szelvényekkel.
Végül a mélyfúrási geofizikai értelmezést (szakvéleményt) a szelvényekből 

számításokkal kapott eredmények és a ,,kisegítő információk” alakítják ki, illet
ve támasztják alá.

3.2. Agyagos homokkő formációkban jelenleg az alábbi tároló-paramétereket 
határozzuk meg (7. ábra) :
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FO LVAMATÁBRA
elsőd leges porozitású szénhldrogéntárolók 

m élyfúrási geofiz ika i szelvényeinek feldolgozásához

5. ábra. Szénhidrogén-kutató fúrások mélyfúrási geofizikai szelvényei számítógépes feldolgozásának
folyamatábrája, homokkő formációkra.

Puc. 5. Схема системы обработки на ЭВМ кривых промысловой геофизики в нефтяных 
скважинах для песчаниковых формаций

Fig. 5. Flow-chart for computerized process of well logs run in hydrocarbon exploring wells with
sandstone formations.

— effektiv vastagság (HE),
— effektiv porozitás (FI ) ,
— shale-agy agt art alom (VSH),

1 9 4



6. а, b. c, cl ábra. A szelvényfeldolgozás során nyert jellegzetes frekvencia-plot-ok. 
Puc. 6. а, ь, c, ö. Вывод частот, полученных в процессе обработки кривых 

Fig. в. a, by с, cl. Frequencity-plots derived from well log processing

— kőzetösszetétel fF$jD-homok, VLM -karbonát tartalom), ~
— redukálhatatlan víztelítettség (SWR),
— összes víztelítettség (SW ), illetve mozgó víztelítettség (SWM  = $JF — SWR),
— kisepert zóna víztelítettség (SXO),  illetve redukálhatatlan szénhidrogén

telítettség (SCHR = 1 -  SXO),
— becsült permeabilitás (K ).
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KAROTAGE IN TERPRETER SUBSYSTEMS -  K IS S  
SHALY SAND ANALYSIS

7. ábra. A homokkő formációk szelvény elemzéséből 
kapott tárolóparaméterek és szelvényszerű megjelení

tésük.

Puc. 7. Параметры коллектора, полученные при 
интерпретации кривых песчаниковых формаций, 

и их профильное представление
Fig. 7. Reservoir parameters — obtained from sandstone 

formation log analysis — and their log presentation.

4. A mélyfúrási geofizikai értelmezés (karotázs)  néhány problémája

Már a szelvényezésnél jelentkezik néhány probléma, mert a laza, kevéssé 
cementált, nagy porozitású homokkő formációkban a jó minőségű szelvények fel
vétele is gondot okoz:
— az akusztikus szelvény gyakran fázisugrásos (cycle skipping),
— a neutron szelvényeken megnő a statisztikus ingadozás okozta hiba,
— a sekély elárasztás miatt nagy a rétegtartalom hatás (gyakran a mikrolog 

szelvényeken is kimutatható).

A diszperzen agyagos homokkő formációk kvantitatív mélyfúrási geofizikai 
interpretációja döntően tisztázott, azonban az effektiv porozitás csökkenésével, 
illetve az agyagtartalom növekedésével — a kettő rendszerint együtt jár — a 
számított effektiv porozitás értékek megbízhatósága csökken, mert:
— nő a számított effektiv porozitás relatív hibája;
— az agyagtartalom növekedésével (az agyag ,,in situ” jellemzőinek — RSH, 

FINSH , ATSH  — nem kellő ismerete miatt) az agyagtartalom korrekciók 
nem kompenzálják pontosan az agyag hatásait;

— az édesvíz jelenléte az agyagtartalom kedvezőtlen hatásait növeli.
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További problémát jelent magas agyagtartalmaknál (VSH >30°/o)  a víz- 
telítettség meghatározása, mert:
— a szénhidrogén-tároló réteg nagyobb elektromos fajlagos ellenállása — ,,a 

kisebb elektromos vezető felület” — miatt ellenállásszelvényezéskor nagyobb 
az elektromos térerősség, ezért az agyag ún. kettős rétegeiből több ion szakad 
le és vesz részt az elektromos vezetésben, mint a víztárolóknál; emiatt a 
magas agyagtartalmú szénhidrogén-tároló rétegek jelentős részének elektro
mos fajlagos ellenállása megegyezik, vagy csak valamivel nagyobb, mint a 
víztároló szakaszoké (4. táblázat).

Szénhidrogén-termelő rétegek elektromos fajlagos ellenállása (RT),  (egy 
pannóniai homokkövekből termelő mezőben).

4. táblázat — Таблица 4. — Table 4.

Szénhidrogéntermelő rétegek elektromos fajlagos ellenállásának 
(RT)  eloszlása egy — pannoni homokkő formációkból — termelő mezőben

Распределение удельного электрического сопротивления 
(RT) нефтегазоносных пластов на местрождении, дающем 

добычу из паннонских песчаников
Distribution of spedifie electrical resistivity (RT) for hydrocarbon 

bearing formations in a field producing sandstone zones of 
pannonian age

A kevésbé agyagos víztároló homokkövek elektromos fajlagos ellenállása 
általában 4 — 8 (ohmm) között változik. Látható, hogy a szénhidrogén-termelő 
rétegek jelentős részének elektromos fajlagos ellenállása ugyanaz, vagy csak vala
mivel nagyobb, mint a tisztább víztárolóké. A víztároló kőzetben a számítások 
szerint a diszperz agyagszennyezés növekedése — egyes mezőkben — a kőzet 
elektromos fajlagos ellenállásának kismértékű növekedését okozza [2].

5. Következtetések

5.1. Az agyagos homokkövek interpretációját eddig — nagyrészt — a ha
gyományos elvek alapján végeztük. Az interpretáció hatékonyságának fokozásá
ra javítani kell az agyagtartalom meghatározásának pontosságát. Bekell vezetni a 
shale-agyagnak (VSH)  a clay-agyagra ( VCY)  és aleuritra (VSI)  való felbontá
sát.
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5.2. A hagyományos agyagindikátorokon túlmenően már eddig is eredménye
sen alkalmaztuk a

összefüggést, ahol:^'

A továbbiakban szeretnénk felhasználni ezirányú eddigi vizsgálati eredményein
ket (8. a.b. ábrák).

5.3. A szénhidrogén-tároló rétegek kijelölésénél egyaránt fontos, mind a kő
zetek agyagtartalmának és szennyezés formájának, (diszperz, csíkozott) mind az 
aleurit mennyiségének az ismerete.

A tároló ipari értékének megállapítása megkívánja még az elektromos faj
lagos ellenállás szelvények analitikusabb interpretációját (jobb kőzetmodell-t) 
és az ellenállás paraméterek (RT, RXO, DljD)  pontosabb meghatározását is.

5.4. Eddig diszperz agyagos eljárásokat alkalmaztunk, egyes kőzetekben 
valószínűleg a csíkozott agyagos (sandwich) modell — amely irodalomból kevéssé 
ismert — pontosabb eredményeket szolgáltat majd.

5.5. További pontosítást igényelnek a telítettség (SW, SXO)  formulák, hogy 
a víztároló szakaszokon valóban ,,porozitáskövetővé” váljanak.

Geo 6 3 /13- 6 a

8.a. ábra. A relatív természetes gamma (JTG) indikáció 
és a íurómagokon mért abszolút permeabilitás ( KAV)  

kapcsolata.

Puc. 8.а. Связь между индикациями относительного 
естественного гамма-каротажа и значениями, изме

ренной на кернах абсолютной проницаемости

Fig. 8.a. Relationship between relative gamma ray lea
dings (JTG) and absolute permwbility ( K A V  measured 

on cores.
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8.b. ábra. A fúrómagminták szemcseméret elosz
lásaiból meghatározott agyag- és aleurit-tartalom 
(súly%) kapcsolata a relatív természetes gamma 

(JTG) indikációval.
/ — aleurittartalom (GSI) súly % ;
2 -  agyag-clay (GCY) súly % ;

3 — GCY + —  GSI (azzal a feltételezéssel készült, hogy az agyag TG sugárzása 5-szöröse az aleuriténak).

Puc. 8.6. Связь, определенного по распреде- 
лениюразмера зёрен в керне, содержания 
глины и алеврита с индикациями относитель

ного естественного гамма-каротажа ( I TG)

7. — содержание алеврита GSI) вес в %.
2. — глина (Ц С У ) вес в % .

3. — GCY Н-------GSI (в предположении, что излучение TG глины в 5раз больше, чем алеврита.
5

Fig. 8. b. Relationship between clay and silts 
content determined from grain size distribution о 
cores (in vol. P. c.) and relative gamma ray rea

dings (JTG)
1. Silt oentent (GSI) in weight p.e.;
2. ( lay content (GCY) in weight p.e.;

3. GCY + —  GST (assuming that the TG intensity of clay is five times that o f silt.)
5
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