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Szelvényértelmezési módszerek összehasonlító 
vizsgálata a mérési hibákra való érzékenység

alapján
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Az egyes tárolók mennyiségi értelmezésénél követett módszerek a rétegek kőzettani típusától és az 
alkalmazott szelvényezési módszerektől függenek. íg y  különféle értelmezési algoritmusok jöttek létre. 
Ezek közül néhány széles körben elterjedt, mások viszont csak helyi érdekeltségűek, de az adott területre 
a tapasztalatokkal a legjobb egyezést mutatják.

E  tanulmány választ kíván adni arra a kérdésre, hogy az algoritmusok közül milyen szempont 
szerint válasszuk ki a „legjobbat” .

Выбор методов количественной интерпретации некоторых коллекторов зависит от 
типа пород слоев и от метода каротажа. Это привело к разработке нескольких типов 
алгоритмов интерпретации. Некоторые из них получили широкое распространение, другие 
же имеют только локальное значение, но на отдельных площадях лучи совпадают с практи
кой.

В докладе дается ответ на вопрос с какой точки зрения следует выбирать «лучший» из 
алгоритмов.

In  the course of the quantitative interpretation o f certain reservoirs the applied methods rely upon 
the lithological features of the strata as well as the well logging methods chosen previously. Consequently 
different algorithms have been developped for interpretation purposes. Some of them have become wide 
spreaded others are of local interest only, but completely fitting in with the local experiences.

This study is intended to find  the way of the choice of the best algorithm from  the possible ones.

1. Bevezetés

Gyakran felvetődik a karotázs értelmezések megbízhatóságának, a kapott 
paraméterek (porozitás, víztelítettség stb.) pontosságának kérdése különösen, 
ha azokat a szénhidrogén készletek meghatározására vagy tároló-művelés terve
zés céljaira kívánják felhasználni. De felvetődik a kérdés úgy is, hogy a mérő
műszerek milyen mérési pontosságára kell törekedni ahhoz, hogy a szelvényértel
mezéssel szemben támasztott követelmények kielégül jenek. Ha számbavesszük a 
karotázs mérés és értelmezés hibaforrásait, akkor látjuk, hogy különféle termé
szetű hibák halmozódásával kell számolnunk, amelyek a következők:

1. A mérésnél fellépő hibák:
— a mérőlánc specifikált hibája
— a mérőműszer helytelen beállításából és a mérési elvből eredő hiba (pl. a 

fajlagos ellenállásnál a hitelesítéskor beállított mérőáram a mérésnél 
megváltozik)

— a mérőlánc vagy mérőcsatorna különböző elemeinek hibájából vagy 
elégtelenségéből eredő hiba (pl. kábel szigeteletlenség, a szabályzólánc 
elégtelen működése stb.)

— külső zavarok (kóbor áram, külső elektromágneses tértől származó 
zavarok), stb.
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2. A mért értékeknek a szelvényekből való leolvasásakor vagy digitális 
alakra való konvertálásakor elkövetett hibák.
(Az utóbbiakat adatelőkészítési és adatbeviteli hibáknak is nevezhetjük).

3. A látszólagos szelvényértékeknek (szelvényleolvasásoknak) valódi geo
fizikai paraméterekké való korrigálásakor elkövetett hibák (lényegében az inter
pretációs segédanyagok, görbeseregek alkalmazásakor elkövetett hibákról van 
itt szó).

4. A feltételezett, illetve választott kőzetmodell és a kőzet fizikai valósága 
közötti eltérés, amely az algoritmus, illetve algoritmus kiválasztásának hibája
ként fogható fel.

E hibacsoportok közül e tanulmányban az utolsóval foglalkozunk, termé
szetesen a teljesség igénye nélkül. Azért mondjuk az utóbbit, mivel e témának, 
annak ellenére, hogy rendkívül fontos, meglehetősen gyér irodalma van, amely 
maga is mutatja e kérdés bonyolult és nehéz voltát. Nem törekedhetünk tehát 
arra, hogy teljes részletességgel feldolgozzuk ezt a kérdést, csupán egy javaslatot 
szeretnénk tenni az algoritmusok kiválasztásának szempontjaihoz. Ennek a 
lényege az, hogy a víz telítettség számításra használt különféle algoritmusok 
kiválasztásánál célszerű azt az algoritmust vagy algoritmuscsoportot előnyben 
részesíteni, amely az adott tároló viszonyai és a rendelkezésre álló mérési para
méterek száma és pontossága szempontjából a legkedvezőbb, azaz a legkisebb 
hibaérzékenységgel bír. Ebben az esetben lesz értelmezésünk legkritikusabb 
eredményparamétere, a víz telítettség az elérhető legkisebb hibával terhelt. 
Tudatában vagyunk annak, hogy a hibaminimalizálás lehetséges módszerei túl
mutatnak az algoritmus kiválasztás problémáján és a statisztikus értelmezési 
módszerek (1,2) kidolgozásához vezetnek.

2. Hibaérzékenység vizsgálat, a víztelítettség hibája

A szelvényértelmezéssel meghatározható paraméterek közül a víz telítettség 
az, amelynek in situ értéke más (pl. magon laboratóriumban) módszerrel nem 
határozható meg, így leellenőrzése nem lehetséges. Ezért különösen törekedni 
kell annak lehető legnagyobb pontossággal való meghatározására, de legalább is 
arra, hogy tisztában legyünk azzal, hogy adott feltételek (földtani és műszaki) 
mellett elvileg milyen pontosságot érhetünk el.

A legegyszerűbb esetből indulunk ki, amelyet az Archie formula alkalmaz
hatóságainak feltétel rendszere jellemez:

— a kőzet viszonylag agyagmentes, szemcsék közötti porozitású, vízre- 
nedvesedő. A víztelítettség algoritmusában:

( 1 )

Rw =  a rétegvíz faji. ellenállása, ohm mm 
Rt = a réteg valódi faji. ellenállása, ohm mm 
Ф =  a porozitás %-ban 
m — a porozitás kitevő (általában ^  2,0) 
n =  a telítettség-kitevő (általában ^  2,0)
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Mint ismeretes az Sw relatív hibáját az (1) formula jobb oldalán szereplő 
paraméterek súlyozott relatív hibanégyzet összegéből vont négyzetgyök adja.

í
dSw = [WftdRw)* +  W*(dBt)* +  Ж|(0Ф)2 + Ж1(0т)2+Ж|(0тг)2Р

ö — к a paraméterek relatív hibáját,
W — к a paraméterek relatív hibájának a víztelítettség hibájához való 

hozzájárulása mértékét vagyis a súlyát fejezik ki.

E súly tényezőket az (1) formulának az invovált paraméterek szerinti 
parciális deriváltjai adják:

(2 )

(3)

( 4 )
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(5)

(6)

A (2) —(6) képletek ránézésre mutatják, hogy az Bw, Bt és Ф súlya csak az 
m és n értékétől függ, tehát ha azok állandók, e paraméterek súlyai is állandók. 
Míg az m és n kitevők hiba súlya a porozitás, illetve a víz telítettség értékétől 
függően változik, mégpedig azok csökkenésével nő.

Szemléltetésképpen bemutatjuk az 1 — 3. ábrákat. Az 1. ábra 20% porozitású 
és 50% víztelítettségű tiszta kőzetre vonatkozik, ahol m = n = 2. Ekkor leg
nagyobb súllyal m, majd Ф, majd n, majd a legkisebbel Bt és Bw bír.

Ha a víztelítettség csökken (2. ábra Sw =  25%), az n súlya megnő, ha pedig 
a víztelítettség nő (3. ábra, Sw =  75%), az n súlya lecsökken.

Ha a porozitás 20% -hoz képest csökken, a helyzet ugyanaz lesz, de m 
súlya még nagyobb lesz, vagyis még jobban kihangsúlyozódik (4. ábra).

Megállapíthatjuk, hogy a gyakorlat számára fontos esetekben (Ф — 2 — 
— 30%, Sw = 10 —100%) a legnagyobb hibát az m és n kitevő hibás értéke, míg

4



a legkisebbet a fajlagos ellenállás paraméterek hibája okozza. Ebből egyenesen 
az következik, hogy a szelvényező műszerek pontosságánál nagyobb szerepet 
játszik a réteg heterogénitásának mértéke, ugyanis az ilyen formációkban a leg
kevésbé lehet az m és n állandóságára számítani. A második következtetés az, 
hogy még a legkorszerűbb eszközök esetén sem nélkülözhetők a laboratóriumi 
magminta mérések m-re és n-re. Ezt még a statisztikus értelmezési módszerek 
(Zverev-módszer, Global, Ultra stb.) sem teszik szükségtelenné.

A másik nagyobb súlyú paraméter a porozitás, amely közvetett módon 
rendszerint m és n értékében, jobban mondva szóródásában is tükröződik. 
Ugyanis a nagyporozitású formációk inkább tekinthetők homogénnek. A hetero
genitás a kis porozitású tárolók jellegzetessége. A szelvényekből meghatározott 
porozitások és fajlagos ellenállás értékek alapján felépített cross-plot alkalmas 
m szóródásának, vagyis a heterogenitás mértékének a vizes szakaszokon való 
meghatározására.

Monolit formációkban rendszerint egy porozitás szelvény is elég a porozitás 
meghatározására. A konszolidált kőzetekben (Ф < 20% ) az akusztikus szelvény 
látszik a legkedvezőbbnek, nagyporozitások és agyagtartalom esetén a sűrűség, 
míg a kisporozitású tiszta kőzetekben a neutron-szelvényeknek vannak előnyei.

Ha a kőzet váz ásványos összetétele változik, rendszerint mind a három 
„porozitás szelvényre” szükség van a mátrix jellemzők változásának a kapott
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porozitásra gyakorolt hatása kiküszöböléséhez. A porozitás meghatározás hibá
ját az akusztikus szelvény esetén a

(7)

képletből az Archie-formulára bemutatott módon számíthatjuk. A számítások 
részletezése nélkül mutatjuk be az 5. ábrát, amelynek ordinátáján a porozitás 
számítás relatív hibája, az abszcisszáján a porozitás nagysága van ábrázolva. 
A görbék paramétere az agyagtartalom (V sh).

Az ábra az alábbi paraméterekkel lett számítva:
A tt =  615±6,15 [x sec/m (folyadék —idő)
A tm = П 5±7 ,0  /и, sec/m (mátrix —idő)
A tsh = 300+10 [л sec/m (agyag —idő)

A Vsh/Vsh= 0,2 (agyagtartalom relatív hibája)
A relatív hiba fordítva arányos a porozitással, amelyet jó közelítéssel az 

alábbi összefüggések fejeznek k i:

0 — 20% agyagtartalom mellett: (8)
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20 — 40% agyagtartalom mellett: (9)

40 — 60% agyagtartalom mellett: ( 10)

A fentiek alapján az Archie-formula érvényességi tartományában a víz telí
tettség meghatározás relatív hibáját a porozitás függvényében is kifejezhetjük. 
Példa erre a 6. ábra, amely a tiszta konszolidált kőzetekre jellemző (m — n — 2,

Ф = 0 — 30, Vsh<0,2, ö m = 8 n = ±0,1) és normális körülmények között el
érhető szelyényezési és adatmeghatározási pontosság (8 Rt =  8 Rw =  ±0,2) 
mellett mutatja a víztelítettség számításunk hibájának alakulását.

Kitűnik, hogy a víztelítettség számítás bizonytalansága 10%, de különösen 
5% alatti porozitások mellett nagy és a porozitás csökkenésével rohamosan nő. 
Ügy tűnik, hogy 3%  porozitás alatti kőzetekben a víztelítettség karotázs szel
vényekből való meghatározásának nincs reális lehetősége.
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3. Értelmezési algoritmusok összehasonlítása hibaérzékenységük alapján

A víztelítettség meghatározás lehetősége ott van meg, ahol a porozitás és a 
fajlagos ellenállás között egyértelmű kapcsolat van a vizes rétegekben. Vagyis 
ahol a porozitásból a vizes réteg fajlagos ellenállása kiszámítható. A szénhidro- 
génes réteg mért fajlagos ellenállása jóval nagyobb ennél és az eltérés mértéke 
rendszerint jellemző a szénhidrogén telítettségre. Az agyagos képződményekben 
a két fajlagos ellenállás viszonya az agyagtartalomnak, az agyag minőségének a 
rétegvíz fajlagos ellenállásának stb. bonyolult függvénye lehet. Ezért a helyi 
viszonyok tanulmányozása alapján vagy néha csupán elméleti megfontolások és 
laboratóriumi mérések eredményeképpen igen sok agyagos formula jött létre és 
került a szakirodalomba. Ezek egy ponton az agyagtartalom zéró érték mellett 
találkoznak és az Archie formulára redukálódnak.

Akár a szakirodalomban közölt algoritmusok közül kívánunk választani, 
akár saját ismeretanyagunkra támaszkodva kívánjuk a víztelítettség algoritmust
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kidolgozni, a tárolóra vonatkozó bizonyos apriori ismeretekkel rendelkeznünk 
kell.

Az algoritmus kiválasztásának módszeréül az irodalomból vett vagy a 
hasonló mezőkön saját tapasztalataink alapján kidolgozott algoritmusok hiba
érzékenység vizsgálatát választhatjuk. Ehhez a szóbajöhető algoritmusoknak a 
bennük szereplő változók szerinti deriváltjai alapján meghatározzuk azok egyes 
paraméterekre vonatkozó hibaérzékenységét (vagyis az egyes paraméterek hibá
jának súlyfügg vényeit) az (1) formulán bemutatott módon [(2) —(6) összefüggé
sek]. Az egyes algoritmusokból az azonos paraméterekre kapott súlyfüggvények 
egyszerűbb esetekben közvetlenül összehasonlíthatók. A bonyolultabb esetekben, 
mint amilyenek az agyagos kőzetekre vonatkozó képletek, ez az út nem járható. 
Ilyenkor célszerű azt az utat követni, hogy az egyes paraméterek súly függ vényeit 
a tároló kőzetekre vonatkozó apriori ismeretünk alapján választott főbb para
méter értékek (átlagos porozitás (Ф), m és n kitevők átlagos"értéke, agyagtar
talom (Vsh), víztelítettség ($w) néhány értéke) mellett az 1—4 ábrákhoz hasonló 
módon ábrázoljuk a könnyebb összehasonlítás céljából.

Példaként bemutatjuk az alábbi két agyagos formula összehasonlítását: 
Poupon — Levaux formula (Schlumberger):

( И )

(12)

A formulák jelölését és az egyes paraméterek súlyfügg vényeit a függelék 
tartalmazza.

Megjegyezzük, hogy a (12) algoritmus olyan agyagos kőzetekre vonatkozik, 
amelyek agyagtartalma ( Vshj50%-nál kisebb. Ezért a két algoritmus összehason
lítását 50% agyagtartalom felett nem érdemes vizsgálni.

A példánkban a két algoritmust a következő paraméter csoport mellett 
hasonlítjuk össze:

7. ábra — : Ф =  0,2, Bsh = Rw =  1 ohm, Vsh =  0,2, Sw =  0,25
8. ábra — : Ф =  0,2, Rsh =  Bw = 1 ohm, Vsh =  0,2, Sw = 0,5
9. ábra — : Ф = 0,2, Rsh =  Rw =  1 ohm, Vsh — 0,5, Sw =  0,25

10. ábra — : Ф = 0,2, Rsh =  Bw — 1 ohm, Vsh = 0,5, Sw =  0,5
Látjuk, hogy a választott paraméterekkel jellemzett esetekben a folytonos 

egyenesekkel jelölt (12) algoritmus kedvezőbb a hibákra való érzékenység szem
pontjából mint a (11) algoritmus. Természetesen a feltétel-rendszert mindig az 
aktuális tároló viszonyoknak megfelelően kell megválasztani. Egy más feltétel 
rendszer esetén (pl. Rw< B sh, Rw<zl,0 ohm Ф<0,2 stb.) lehet, hogy a (11) algo
ritmus lesz kedvezőbb.
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3. Összefoglalás
Megállapítottuk, hogy a szemcsék közötti porozitású, nem agyagos kőzetek

ben a víz telítettség meghatározás hibája a porozitás csökkenésével nő és 10% 
porozitás alatt a víztelítettség meghatározás bizonytalansága nagy.

A 3 — 5% porozitás alatt a víztelítettség karotázs módszerekkel való meg
határozásának nincs reális lehetősége.

A víztelítettség meghatározás legnagyobb súlyú paraméterei az m és n kite
vők, amelyek in situ viszonyok melletti mérése rendkívül fontos a víztelítettség 
meghatározása szempontjából.

A különféle értelmező algoritmusok kiválasztásának döntő szempontja az 
algoritmusoknak az adott tárolóviszonyok és az adott karotázs mérési komplex
um melletti hiba érzékenységük lehet.
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Függelék

J elölések

Ф =  porozitás (%)
Sw =  víztelítettség (%)
m =  porozitás kitevő
n =  telítettség kitevő
Ew =  rétegvíz fajlagos ellenállás, ohmm
Et =  réteg valódi fajlagos ellenállás, ohmm
v sh =  agyagtartalom (%)
a =  állandó, (0,6 —1,0)
i2s/l =  agyag fajlagos ellenállás, ohmm
A t =  akusztikus terjedési idő L , fx sec/m
zl tm =  a kőzet váz akusztikus terjedési ideje L, /x sec/m
Zl tf =  a pórus folyadék akusztikus terjedési ideje L, fx sec/m
zJ £s/l =  az agyag terjedési ideje [x sec/m

A (11) sz. (Schlumberger) formula paramétereinek hiba súlyfüggvényei:

A — 1
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