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Statisztikus értelmezési eljárások homokkő 
formációkra

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

Az utóbbi években egyre nagyobb igény mutatkozik a kvantitatív karotázs interpretáció által szol
gáltatott adatok iránt olyan területeken is, ahol a nagyobbrészt régen készült hiányos szelvényválaszték 
— az ismert módszerekkel — ezt nem teszi lehetővé.

Az alábbiakban vázolt eljárás geológiailag jól korrelálható területeken, elsősorban homokkő formá
ciókban szolgáltat megbízható eredményt.

Előállíthatok — utólagosan — szintetikus szelvények, melyeknek a fúrólyukban történő felvételére 
már nincs mód. Lehetővé válik egy eltérően — hiányosan — szelvényezett kutatási terület hasonló módon 
és hasonló minőségben történő mélyfúrási geofizikai feldolgozása.

За последние годы все больше возрастает потребность в получении данных численной 
интерпретации каротажа и на тех территориях, где имеются замеренные давно и в боль
шей части неполные кривые, неинтерпретируемые известными способами.

Ниже описываемый метод дает довольно надежные результаты на геологически хорошо 
коррелируемых территориях и в первую очередь для песчаников.

Вычисляются синтетические кривые для таких скважин, где проводить замеры уже 
невозможно. Открывается возможность провести промыслово-геофизическую обработку 
таким же методом и такого же качества и территорий с неполным набором каротажных 
кривых.

In the years past an increasing demand has arisen for the quantitative data supplied by the well 
log interpretation for even such fields, where the united variety of logs run earlier does not allow to 
produce those data by using the known methods.

The process described below gives reliable results particularly in sandstone formations found i n 
areas with good geological correlation.

Subsepuently synthetic logs can also be produced where there is no longer any way to run logs 
in the well. This method makes possible processing an area in similar way and quality even if it had 
been logged adversely and incompletely.

1. Bevezetés

Az utóbbi években egyre nagyobb igény mutatkozik a kvantitatív karotázs 
interpretáció által szolgáltatott adatok iránt. Az alkalmazható értelmezési el
járás és ennek függvényében a meghatározható paraméterek száma, pontossága 
és megbízhatósága a rendelkezésre álló szelvényválasztéktói, a szelvények minő
ségétől és a litológia összetételétől függ. A komplex mennyiségi szelvényértelme
zéshez szükséges három porozitáskövető szelvény (A^TX-akusztikus terjedési idő, 
DEL-kőzetsűrűség, 2VX-neutron szelvény) közül az utóbbi évekig általában csak 
egy állt rendelkezésre. Esetenként készültek ATL , illetve DEL szelvények is.

Az idén üzembe helyezett Dresser Atlas szelvényező berendezéssel, valamint 
a hazai fejlesztésű, kompenzált (háromparaméteres) neutron és akusztikus szon
dákkal mért szelvények már kielégítik az interpretációs igényeket.

Egy adott területen levő szénhidrogén-telepek teljes területi feldolgozása 
során maximum egy-két — az utóbbi időben lemélyített és szelvényezett — fú
rásban áll rendelkezésünkre a teljes szelvényválaszték. A többi fúrásban hiányos, 
esetenként hibákkal terheltek a szelvények. Az ismert értelmezési eljárások
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nem teszik lehetővé az egész területnek a kompletten szelvényezett fúrás ér
telmezéséhez hasonló módon és hasonló minőségben történő mélyfúrási geofizi
kai feldolgozását.

Szeizmikus interpretációs feladat megoldásához igény merült fel akusztikus és 
sűrűség szelvények iránt, egy adott terület minden feldolgozandó fúrásában. 
E szelvények hiányában megpróbálkoztunk szintetikus előállításukkal.

Mindezek a problémák és feladatok tették szükségessé egy olyan eljárás ki
dolgozását, melynek eredményét olyan paraméterek meghatározására használ
hatjuk fel, melyeknek számítása az ismert módszerekkel — az adott, hiányos 
szelvény választ ék mellett — nem lehetséges.

2. Az eljárás kialakítása a rendelkezésre álló adatoktól függően

A tárolóparaméterek származásától függően — fúrómag-mintákon mért 
kőzetfizikai, illetve mélyfúrási geofizikai szelvényekből számított adatok — alap
vetően két lehetőség van az eljárás kialakítására.

2.1. Fúrómagok laboratóriumi vizsgálati eredményeinek felhasználása.
A fúrómagokon elvégzett laboratóriumi vizsgálatok általában az alábbi 

kőzet fizikai adatokat, összefüggéseket szolgáltatják:
— jjorozitás (FI) ,
— abszolút permeabilitás (К ),
— kapilláris nyomásgörbe (Pc),  víztelítettség (SW)  — Pc =  f  (SW).

A kapilláris nyomásgörbék, a porozitás és az abszolút permeabilit ás felhasz
nálásával az egyes telepekben, a szénhidrogén-, víz-, fázishatár ismeretében meg
állapítható a víztelítettség (SW)  eloszlás és az egyes telepszakaszokon a mara
dék víztelítettség (SWR)  is. (A kapilláris nyomásgörbe nyomás tengellyel pár
huzamos asszinptotája adja az SYVK-t.) Mintegy 1000 db fúrómag vizsgálatát 
dolgoztuk fel és ebből ,,homogén szakaszokra bontással” , majd átlagolással kb. 
150 rétegszakaszra jellemző értéket kaptunk. Ezekhez leolvastuk a jellemző szel
vény értékeket. Ezután vizsgáltuk a laboratóriumi adatok és a szelvényekből 
képzett paraméterek kapcsolatát több változós regressziós analízissel (1. rész
letesebben 3. pont). Egy kutatási területen az így kapott összefüggésekkel ha
tároztuk meg a tárolóparamétereket (FI, SWR, SW, К ).

Az eredményekből az alábbi következtetések vonhatók le :
— mivel a magvizsgálatok döntő többsége ,,többé-kevésbé tiszta” homok

köveken történik, a kapott paraméterek ilyen tárolószakaszokon megbízhatóak,
— az összefüggések javítása érdekében igen szennyezett (agyagos) szaka

szok jellemzőit is be kell Vonni.

2.2. Shaly Sand Analysis egy vagy néhány fii rácsban.
A fúrás mentén folyamatosan kaphatunk információt a karotázs szelvények 

komplex feldolgozása során. Az értelmezés során az alábbi szelvényeket használ
juk fel:

— természetes potenciál — SP ,
— természetes gamma — TG,
— neutronlog — NL,

2 0 1



Az agyagtartalom, a telítettségek és a permeabilitás meghatározásával az 
,,Agyagos homokkő — formációk kvantitatív mélyfúrási geofizikai (karctázs) 
interpretációja.” c. cikkben foglalkozunk részetesebben. A porozitást és a két 
mátrixtérfogatot a három porozitáskövető szelvényre felírt anyagmérleg egyen
letek megoldásával kapjuk:

FILM =  F I N F - F I  + FINMA1- VM A1+ F IN M A 2 - VMA2 + F IN S II - 
• VSH,

DE =  D E F 'F I  +DEMA1-  V M A I -\-DEMA2• VMA2 +DESH • VSH, 
AT =  A T F - F I  + A T M A l-  V M A I + A T M A 2 +  V M A 2 + A T S H - VSH, 

és ellenőrzésre az 1 = F I  -f VMA1  + VMA2  +  VSH.
egyenlet használható fel. A felírt anyagmérleg egyenletekben 4 ismeretlen sze
repel, ezért az agyagtartalmat független úton, az adott esetben legjobban hasz
nálható eljárással kapjuk.

A mátrixértékeket — a litológia ismeretében — a porozitáskövetőkből 
(FILM — AT, FILM  — DE, AT — DE),  valamint a porozitáskövetőkből kép
zett JM\ JN, J0  paraméterek (JN — JM, JO — JN, JO — JM)  frekvenciaplotjai- 
ból határozhatjuk meg. (L, 2., 3., 4., 5., 6. ábra).

A FPLOT-ok a szelvények ellenőrzésére is felhasználhatók. A kvantitatív 
karotázs interpretáció eredményét szelvényszerűen megjelenítve mutatja a 
7. ábra.

2.3. Indikátorok képzése.
A tárolóparaméterek ismerete, mellett olyan — szel vény adatokból képzett — 

indikátorokat kell keresni, amelyek többé-kevésbé szoros kapcsolatban állhat
nak a tárolóparaméterekkel. Az indikátorok képzéséhez azokat a szelvényeket 
használhatjuk fel, amelyek a terület valamennyi feldolgozandó fúrásában ren
delkezésünkre állnak. Az alapszelvényeken kívül indikátorok lehetnek még az 
alapszelvényekből és értelmezési alapadatokból képzett értékek, illetve ezek 
kombinációi.

A továbbiakban a tárolóparaméterek és az indikátormennyiségek közti 
optimális kapcsolatot kell megtalálni, amely alkalmas lesz a terület többi fúrásá
ban a tárolóparaméterek meghatározására.
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7. ábra. Komplex kvantitatív karotázs interpretáció eredményszelvénye.

Puc. 7. Результативный профиль комплексной количественной каротажной
интерпретации

Fig. 7. Final presentation o f complex quantitative interpretation.

2 0 6



3. A tárolóparaméterek és az indikátorok közötti összefüggések meghatározása 
többváltozós lineáris regresszióval

A feladat megoldásához szükséges volt egy un. statisztikus indikátorrend
szeres programcsomag (S ÍP ) kifejlesztése: amely a Karotage Interpreter Sub
systems — KISS  rendszer egyik alrendszereként funkcionál.

Egy tárolóparaméter és az indikátorok közötti összefüggések meghatározá
sának főbb lépései:

— az indikátormennyiségek számítása a teljes vizsgált intervallumra;
— a tárolóparaméter és az egyes indikátorok parciális korrelációs együtt

hatójának meghatározása;
— jó korrelációt mutató indikátorok kiválasztása;
— ezen indikátorok és a tárolóparaméterek közti összefüggés meghatáro

zása többváltozós lineáris regresszióval;
— a totális korrelációs együttható számítása ellenőrzés céljából.

Ezt az eljárást valamennyi meghatározni kívánt tárolóparaméterre el kell 
végezni. Ha a totális korrelációs együttható alapján a kapcsolat szorossága nem 
megfelelő, úgy további indikátorok keresése és felhasználása szükséges az össze
függés javítása céljából.

4. A tárolóparaméterek számítása

A tárolóparamétereket, illetve az indikátormennyiségeket meghatározó 
összefüggések a továbbiakban a KISS rendszer számítási alrendszerének egy 
fázisát képezik és a terület többi fúrásában ezzel a fázissal készülnek a tároló
paraméterek.

A kisújszállási területen meghatározott tárolóparamétereket és totális kor
relációs együtthatójukat mutatja az I. táblázat.

1. táblázat — Таблица 1. — Table 1. 
Tárolóparaméterek korrelációs együtthatói 

Коэффициенты корреляции параметров коллектора 
Correlation factors for reservoire parameters

A táblázatból jól látható, hogy a két mátrixtérfogat kivételével a korreláció 
0,9-nél nagyobb, az összefüggések szorossága megfelelő. A két mátrixtérfogat 
kisebb korrelációja miatt — különben sem tartoznak a szorosan vett tároló-
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Рас. 8. К ол и чествен н ая  к а р ота ж н а я  и нтерпретация  м етодом  IP

Fig. 8. Well log interpretation derived by the S IP  metod.
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9. ábra. Szintetikus sűrűségszelvény összehasonlítása a fúrólyukban mért szelvénnyel.
Puc. 9. Сравнение си н тетической  кривой  плотн ости  с кривой , получен н ой  при

измерении в скваж и н е

Fig. 9. Comparison o f a syntetic density log and the one measured in th© borehole.
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paraméterek közé — számításuktól eltekintettünk. A számított összefüggések fel- 
pasználásával a terület KIS —38. sz. fúrásában — SÍP  módszerrel — készült 
interpretáció szelvényszerű megjelenítése a 8. ábrán látható.

5. Szintetikus szelvények előállítása

Az ismertetett módszerrel a tárolóparaméterekhez hasonlóan szintetikus 
szelvények is előállíthatok. Az eljárás alapjaiban megegyezik az ismertetettel, 
mindössze a tárolóparaméterek helyett a terület egy vagy néhány fúrásában 
szükség van az előállítani kívánt — jó minőségű — szelvényre. Szeizmikus in
terpretációs feladat megoldásához merült fel igény a kisújszállási területen akusz
tikus és sűrűségszelvények iránt. A 9. ábra bal oldali részén a számított és a fú
rásban mért sűrűség (D E ) szelvények, a jobb oldalán a statisztikus kvantitatív 
interpretáció eredménye látható. A mért sűrűségszelvény nem az összefüggés 
meghatározásának alapjául szolgált, hanem ellenőrzési célra használtuk fel.

6. Összefoglalás

A fentiekben vázolt módszer geológiailag jól korrelálható területeken első
sorban homokkő formációkban szolgáltat megbízható eredményt. Használatával 
lehetővé válik régen, illetve hiányosan szelvényezett fúrásokban is a komplex 
kvantitatív karotázs interpretáció elvégzése. Előállíthatok — utólagosan — szin
tetikus szelvények, melyeknek a fúrólyukban történő felvételére már nincs le
hetőség. Lehetővé válik egy eltérően — hiányosan — szelvényezett kutatási 
terület hasonló módon és hasonló minőségben történő mélyfúrási geofizikai fel
dolgozása.
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