
Kitörések megelőzése a szénhidrogén kutatásnál
írta: Lendvai László

A fúrási iparág feladata a szénhidrogének 
kutatása és feltárása céljából m élyített fúró
lyukak biztonságos lem élyítése és term elésbe 
állítása.

A. kitörésvédelem  a személyi balesetvédelm en 
túl műszaki-gazdasági szempontból is rendkívül 
jelentős. A m ély- és nagym élységű lyukak fú 

rását igen drága fúróberendezésekkel végzik, 
ezeknek elvesztése jelentős kárt jelentene. Egy 
olaj, vagy gázkitörés alkalm ával a veszendőbe 
menő több ezer m3 olaj és több millió m 3 gáz 
értékén túl, az olaj mező rétegenergia helyzeté
ben is felbecsülhetetlen károkat okozhat.

A kitörések megelőzésével az olajbányászat
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fennállása óta foglalkoznak. A szomorú tapasz
talatok és a technika fejlődése mindig újabb 
eszközöket és gyakorlati megoldásokat eredm é
nyez.

Hazánkban az utóbbi évtized legnehezebb 
éve — kitörések tekintetében — az 1963-as év, 
amikor 6 kitörés volt. Ebből igen súlyos volt 
az Üllés—3; 4 és Hsz— 59 jelű, m ajd 1966- 
ban az L—453 és Psz 26 jelű  fúrások. Az 
L—453 fúróponton a berendezés leégett. A 
kitörések bizonyítják, hogy az olajbányá
szatban az egyik legrégibb, legism ertebb mező 
is szolgálhat igen kellem etlen m eglepetések
kel, és, hogy nem lehet a technológiai és 
biztonságtechnikai kérdéseket felületesen ke
zelni.

Hazánkban az eddigi fúrási gyakorlat során a 
term észet okozta m inden nehézséggel meg kel
le tt küzdeni olajbányászainknak.

Legnagyobb nehézségeink a túlnyomásos, 
iszapveszteséges és magas hőm érsékletű viszo
nyok. Általános világjelenség, hogy a túlnyo
más 2500 m a latt jelentkezik, míg hazánkban 
m ár 2000 m éteren előfordul (1. ábra).

Túlnyomásos kutatási területek  (0,108 at/m 
fele tt):

Algyő 0,125 at/m
Szánk 0,142 >5

Üllés 0,160 >>
Budafa 0,166 J 5

D. Zala 0,160—-0,200 „
Makó 0,213

Az eddigi m élyfúrásainkban 
m ásértékeket tapaszta ltuk :

az alábbi nyo-

B—I. 3970,5 m 570,0 at
Le—2 3263 „ 624,6 „
Szén— 5. 3193 „ 670,0 „
Makó—1. 4156 „ 884,0 „
Le—I. 3750 „ 679,0 „

Lem élyített m élyfúrásokban 
leti adatok:

m ért hőmérsék-

B—I. 4341 m 188 °C
B—II. 4150 „ 195 °C
Makó— 1. 4060 „ 172 °C

Köztudott, hogy a magas hőm érsékleti viszo
nyok m iatt gondot okoz az iszapkezelés fúrás
technológiai szempontból, de különösen a lyuk
geofizikával foglalkozó szakem bereknek jelent 
igen komoly nehézséget.

A hidrosztatikus nyom ásnál alacsonyabb 
nyomású terü let pl. Nagylengyel, ahol a nyo- 
másgrádiens 0,09 at m.

M élyfúrási szempontból igen kedvezőtlen to
vábbá az, hogy a gáztároló rétegek fedőkőzetei, 
de sok esetben a tárolórétegek is kisszilárdságú 
és húzófeszültség alatt álló felsőpannóniai ré
tegek, melyek a fedőkőzetek terheléséből adódó 
nyomásnál jóval kisebb hidraulikus nyom ásra 
felrepednek. A rétegszilárdságra jellemző pl. a 
hajduszoboszlói terület. Azonos fajsúlyú iszap 
alkalmazása m ellett a kutatási terü let É-i és 
középső szárnyán iszapveszteség volt, ugyanak

kor a D-i területen  iszapveszteséget nem ta
pasztaltunk.

A kitörések megelőzése szempontjából nézzük 
meg, mi is a kitörés és annak előidéző okai? A 
kitörés a fúrólyuk m élyítése során a rétegekből 
folyadéknak vagy gáznak ellenőrzés nélküli 
beáram lása a fúrólyukba és ezt követően h ir
telen kiáram lása az atmoszférába.

Az öblítőiszap hidrosztatikus nyomásának a 
fúrólyuk bárm ely mélységében nagyobbnak 
kell lenni, m int a rétegnyomásnak.

Kitörések okai

Kitörések általában az alábbi okok m iatt kö
vetkeznek be:

a) a fúróiszap ellenőrzésére nem fordítanak 
kellő figyelmet, különösen
— a fajsúly és viszkozitásra,
—■ a gáz m egjelenésére az iszapban,
— az iszap nívóállására a szívógödörben 

(tartályban) és a kútban,
— az iszapveszteségre;

b) az alkalm azott iszaposzlop hidrosztatikus 
nyom ásánál váratlanul nagyobb nyomású 
rétegek megjelenése;

c) a fúrószerszám be- és kiépítését úgy vég
zik, hogy m egengedettnél nagyobb sebes
ség esetén dugattyúzó vagy szívóhatást 
fejt ki;

d) hosszú az állásidő a fúrócsere ki- és beépí
tési ideje alatt, s az öblítés nélkül álló 
lyukban az iszap átgázosodik;

e) a fúró kiépítése vagy a fúrás újrakezdése 
előtt nem öblítenek elegendő ideig;

f) a kitörésgátlót késve, vagy tévesen m ű
ködtetik :
— a kitörésgátlóberendezés hiányos,
— a kitörésgátló nem megfelelő szerke

zetű: alacsonyabb nyomású, sérült,
— a kitörésgátlóban nem  megfelelő beté

tek, idomok, tömítések vannak.
Minden kitörésveszélyt fel lehet ism erni több 

jelenségből, pl:
a) az iszap átgázosodásából, vagy fajsúlyának 

csökkenéséből,
b) fúrás vagy öblítés a la tt a lyukból nagyobb 

mennyiségű iszap lép ki, m int am ennyit 
benyomnak, ami a szívógödör (tartály) 
iszap-szintjének növekedéséhez vezet,

c) fúrócső vagy termelőcső kiépítése idején 
a lyuktöltésre felhasznált iszapmennyiség 
kevesebb, m int a fúró és termelőcső által 
kiszorított térfogat. A szívógödör (tartály) 
folyadékszintje nem  csökken a kívánt 
m értékben.

Fentiekben felsorolt kitörésveszélyes esetek 
közül akkor következik be kitörés, ha:

— a kitörésveszélyt nem észlelik idejében;
— kezdetben a  szükséges intézkedések meg

té te lé t elm ulasztották;
— nem rendelkeznek megfelelő ellenőrző 

berendezésekkel;
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— a biztonsági berendezések működése nem 
megfelelő.

A kitörések megelőzésének legfontosabb té 
nyezője az első jelzés észlelése, amely az öblí
tőkör egyensúlyának megbomlására utal. Ebben 
az esetben a lyukat még kellő időben lezár
hatjuk, az öblítőközeget és az öblítőrendszei’t 
idejében lehet szabályozni.

A hidrosztatikus egyensúly alapja; a réteg
nyom ást öblítéssel úgy biztosítjuk, hogy az 
iszap hidrosztatikus nyomása statikus és dina
mikus körülm ények között is m egfeleljen az 
á tfú rt réteg nyomásának.

K iegyensúlyozott fúrás

Az utolsó években rendkívül m egnőtt az 
iszaptechnológia és a h idraulika szerepe. A 
nemzetközi szakirodalom és a hazai m élyfúrá
sok figyelem rem éltó eredm ényei is egyértel
műen a kiegyensúlyozott fúrási rendszert he
lyezik előtérbe. A kiegyensúlyozott fúrási rend
szer lényege, hogy a  m egengedhető legkisebb 
fajsúlyú, viszkozitású, szilárdanyagtartalm ú és 
vízleadású iszap alkalm azására kell törekedni. 
Ezáltal nagyobb fúrási sebességet tudunk el
érni. Kisebb a hidraulikus és differenciális nyo
más, kedvezőbb a kőzetbontás, jobban érvénye
sül az iszap keresztirányú áram lása folytán a 
furadék elszállítása stb.

A nagymélységű, nagynyomású rétegek gaz
daságos átfúrásának az alapja az öblítés egyen
súlyát fenntartó  kiegyensúlyozott fúrási rend
szer.

A kisfajsúlyú iszap, amely a rétegnyom ással 
egyenlő, vagy 8— 15% -kal nagyobb hidroszta
tikus nyom ást hoz létre, éppen hogy a beáram 
lást megakadályozza. Szinte számol az öblítőkor 
és a tárolóréteg egyensúlyának megbomlásával.

Ennél a fúrási m ódnál a kitörésvédelem  sze
repe rendkívül m egnőtt. A kiegyensúlyozott fú 
rás alkalmazható olyan területen, ahol a beren
dezés rendelkezik a szükséges technikai és 
iszapellenőrző műszerekkel, jó kitörésgátlókkal 
és végül tapasztalt személyzettel. Ezt a fúrási 
módot csakis itt szabad alkalmazni.

Ha rendelkezünk a bemenő és kijövő iszap 
differenciális m érésének lehetőségével, akkor a 
lyuk egyensúlyában beállt változást azonnal 
észleljük. Nívó ellenőrzés szinte felesleges is. 
Á ltalában a m élyfúróberendezéseink rendelkez
nek ezzel a m űszerrel. Helyes megoldás, hogy a 
fúróm esteri kapcsolótábla felett fényjelzéssel 
jelzi a be- és kifolyó iszap közti differenciát.

Az előző gyakorlat a biztonságot a nagyfaj
súlyú iszapban látta. A nagyfajsúlyú iszap kő- 
zetroncsolás szempontjából lényegesen kedve
zőtlenebb körülm ényeket terem tett; a kőzet
szilárdságot növelte.

A nagyfajsúlyú iszapnak — magas szilárd- 
apyag tartalm a m iatt — nagy a viszkozitása,

nehéz és költséges az iszap kezelése, a vízleadás 
szabályozása.

Gazdasági szempontból is igen előnytelen; 
egyrészt a magas iszapelőállítási és kezelési 
költség, m ásrészt a nagy fajsúly sebességrom
lást okoz. B átran kim ondhatjuk, hogy csökken
te tte  a biztonságot, — főleg abban az időben, 
amikor nem rendelkeztünk megfelelő műsze
rekkel és zárószerkezetekkel — a rétegrepesz- 
tés, iszapveszteség és megszorulás veszélyét re j
te tte  magában.

Biztonsági béléscsőoszlop elhelyezése

Általános tapasztalat, hogy a túlnyomásos 
rétegek száma a mélységgel nő. A szénhidrogé
nek kutatása világviszonylatban a még isme
retlen m ély- és nagymélységű rétegek feltárá
sára irányul, ami a fúrástechnikai problém ákat 
tovább növeli.

Nagynyomású kőzetek átfúrásánál alapvető 
követelm ény a  biztonsági béléscsőöszlop meg
felelő mélységig való beépítése.

Az ÁBBSz. XVII. fej. 36. § 2. pontja szerint 
a biztonsági béléscsőoszlopot a legfelső tároló
rétegnek legfeljebb 50 m -re való megközelítése 
előtt kell beépíteni úgy, hogy saruja:

a) 500 m -nél kisebb m élységben lévő tároló
réteg esetén a tárolórétegtől legfeljebb 
100 m távolságban legyen;

b) 500 m -nél nagyobb m élységben lévő tá 
rolóréteg esetén legalább 500 m mélység
ben legyen.

A Szabályzat 43. § 2. pontjának betartása 
azonban legtöbb m élyfúrás béléscsőtervének el
készítésénél szinte m egoldhatatlan problém át 
okoz. Ugyanis ism ert terü leten  70%, ism eretlen 
területen  a következő lyukszakasz várható nyo
m ásának 100% -ra kell tervezni a biztonsági bé
léscsőoszlopot.

Az OKGT Fúrási Főosztály a Budapesti Ke
rü leti Bányaműszaki Felügyelőség jóváhagyá
sával kiadta a béléscsövezési és cementezési 
utasításokat, melyek tartalm azzák a biztonságos 
munkavégzést.

Általános irányelv, hogy a biztonsági bélés
csőoszlop sarujának m inimális mélységét:

— a rétegrepesztési gradiens vonalnak,
— a lezárt lyukfej nyomásának,
— az iszap hidrosztatikus nyom ásának 

megfelelő együttes nyom ásgradiens-vonalának 
m etszéspontja szabja meg. (2. ábra)

Ha a rétegrepesztési szempontból is szilárd 
fedőrétegek m ellett nagynyomású rétegeket ha- 
rántoló fúrásról van szó, úgy a nagynyomású 
rétegbe célszerű elhelyezni a biztonsági bélés
csőoszlop saruját. Űjabb irányzat, hogy ala
csonyfajsúlyú iszappal fúrnak a túlnyomásos 
réteg eléréséig, a túlnyom ásos réteg elérésekor 
a lyukat „megölik” és a túlnyomásos rétegbe 
ültetik  a béléscsövet.
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Bélésest sárijának maghatározása

20* 13 314'  9 5/6'  7*

A kisszilárdságú rétegsorban a biztonsági bé
léscsőoszlop nem biztosít megfelelő kitörésvé
delmet. Különös gonddal kell ügyelni a fel
színig történő cementezés minőségére.

Ha a rétegre rátelepült fedőréteg vastagsága 
nő, vele együtt fokzódik a tömörítő nyomás ér
téke is.

A tömörítőnyomás csökkenti a  pórustérfoga
tot a rétegben. Ha a folyadék szabadon távoz
hat, a pórusnyomás normális m arad. Ha azon
ban a tárolóréteg le van zárva, a töm örítőnyo
más átterjed  a rétegfolyadékra is, s ezzel meg
szűnik a további tömörülés. A pórusban lévő 
folyadék átveszi a fedőréteg járulékos nyom á
sát, s ezáltal a rétegben abnormális lesz a nyo
más. Rendkívül jelentős az utóbbi időben m ind
inkább térhódítő túlnyomásos rétegek előrejel
zésének meghatározó módszerei. Ilyenek:

— akusztikus módszer,
— ellenállás mérési módszer,
— kőzet minőség meghatározás.
A m árgafuradék sűrűségének csökkenése —

a mélység függvényében — a rétegnyomás nö
velését jelenti. Ezáltal lehetőség nyílik a faj- 
súly megfelelő időben való felemelése (3. 
ábra).

Üllésen a 7. sz. fúrás mélyítése során 2000 
m éterben 324 at. 60%-os túlnyom ású réteget 
harántoltunk. Ez a fúrás adott választ az 1963- 
as évben kitört Ü—3. és 4. jelű fúrások kitö
résének körülm ényeire.

Fentiekben ism ertetett túlnyom ás előrejelző 
módszer bevezetésével igen sok váratlan meg
lepetésnek elejét vehetjük.

Nyomáshullámok

A kitörések megelőzésének igen fontos fel
tétele a nyomáshullámok kiküszöbölése.

Hazánkban is a kitörések több m int egyhar- 
mada — a két legutolsó kitörés a Lovászi—453 
és Psz— 26 kiépítés közben fellépő nyom áshul
lám hatására következett be.
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Negatív nyom áshullám :
Akkor keletkezik, ha a fúrócsövet a megenge

dettnél nagyobb sebességgel építjük ki, ezáltal 
a réteget „m egdugattyúzzuk” . K iépítéskor a 
lyuk falánál nincs iszapmozgás, a k iép íte tt cső
nél viszont nagy a folyadékmozgás, ezáltal el
lenáram  keletkezik, vagyis a fellépő nyom ás
csökkenést a fúrócsővel érintkező folyadék fe
lületi súrlódása okozza!

Gyors kiépítésnél keletkezett negatív nyo
m áshullám  a hidrosztatikus nyomás jelentős 
csökkentését idézi elő, ami kőolaj, vagy földgáz 
beáramlásához vezethet.

A fúrólyukban lévő hidrosztatikus nyomás a 
kiépített fúrócső hosszával egyenes arányban 
csökken.

Pozitív nyom áshullám :
Akkor keletkezik, ha az iszappal feltö ltö tt fú 

rólyukban nagy sebességgel építjük be a fúró- 
cövet vagy béléscsövet. A nyom áshullám  egye
nesen arányos:

— a beépített béléscső hosszával,
— a beépítési sebességgel,
— a folyadék fajsúlyával és reológiai tu la j

donságaival,
— a folyadék mozgási ellenállásával.
fordítva arányos:
— a gyűrűstér felületével.
Az iszap Teológiai tulajdonságait nagym ér

tékben ron tja  a nagy fajsúly  és a  magas hőm ér
séklet.

A Psz—26. és Lovászi—453. gázkitörések ta 
nulságai alapján az OKGT Fúrási Főosztálya 
utasítást adott ki a túlnyom ásos és iszapveszte
séges terü leteken  végzett fúrási tevékenységre

vonatkozóan. Az utasítás a kitörésvédelm i u ta
sításunk részeként szolgál, amely a be- és ki
építésre vonatkozóan konkrét sebesség értékeket 
ír elő.

Az irodalomból ism ert elméleti feltevések 
igazolására a DKÜ szanki üzemegységében 
végeztek nyom áshullám  értékekre vonatkozó 
kísérleteket. A kísérletek igen hasznos tapasz
talatokkal szolgáltak.

A kísérletet irányítók az alábbi fontosabb 
tanulságokat tették  közzé:

— béléscsövezésnél a nyom áshullám ok csök
kentésére kedvező hatással van az öntöltő 
saru  használata,

— béléscsövezés elő tt alapos iszapkondício- 
nálást végezzünk,

— fúrócső és béléscső beépítés előtt lassú 
csőmozgatást végezzünk,

— öblítés m egindításakor a fúrócsövet emel
jük  meg, hogy a nyom áshullám  értékét 
ezzel csökkentsük,

— a nyom áshullám  független a mélységtől, 
azonban nagym értékben függ a beépítés 
sebességétől (4. ábra),

— a beépítési sebesség, ha 1 m/s felett van, 
a nyom áshullám  értéke roham osan nő,

— a nyom áshullám  értéke csökkenthető, ha 
a legkedvezőbb gyűrűstér viszonyokat 
hozzuk létre.

Fúrócső, vagy béléscső gyors beépítése igen 
nagy nyom áshullám okat tud létrehozni. Kis 
gyűrűstér szelvényben 100 m -enként tized-, na
gyobb szelvényben csak század értékű nyomás- 
hullámokat.

A  rétegek jelrepesztése

Hazánkban a felsőpannon rétegek igen érzé
kenyek a felrepesztésre. A gáztároló rétegek 
fedőkőzetei, de maguk a tároló rétegek is kis 
szilárdságúak, amelyek a fedőkőzet terheléséből 
adódó nyomásnál kisebb, 1/2—2/3 hidrosztatikus 
nyom ásra felrepednek. Ezek a repedések a leg
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kisebb feszültség síkjára merőlegesek, csaknem 
függőlegesek és a nagy mélységből a felszínig 
érhetnek. Ezért rendkívüli jelentősége van a 
biztonsági béléscsőoszlop sarujának megfelelő 
mélységig való beépítése és a béléscső kifogás
talan  felszínig való cementezésének.

A réteg repesztési nyom ása a környező fú rá
sok tényleges adataiból megszerkeszthető. A 
repesztési nyomás a fedőrétegek terheléséből 
adódó 0,23 at m gradiensvonal és a sósvíz hid
rosztatikus nyom ásának megfelelő 0,108 at/m 
nyomásgrádiens vonal közé esik.

A repesztési nyomás értéke jelentősen csök
ken, ha fúrás közben m ár volt nyom áshullám 
zás által előidézett iszapveszteség. Ez az eset 
állt fenn a Hsz—26. jelű fúrásnál is, ahol több 
esetben m egkísérelték az iszapveszteséget ce
mentdugóval megszüntetni, azonban m inden 
esetben a cementdugó elhelyezése sikertelen 
volt. Majd kiépítés közben — feltehetően — 
újabb negatív nyom áshullám  még jobban elő
idézte a kú t beindulását, m ajd lezárás u tán  1— 
2 óra múlva — a keletkezett repedés, amely 
kráterképződéssé faju lt — a berendezés elsüly- 
lyedt.

Iszapveszteség

A fúrási iparágban a legalapvetőbb szabály: 
az öblítőiszapnak egyensúlyban kell lenni 
az á tfú rt réteg nyom ásával és a réteg szi
lárdsággal.

Ha ezt a feltételt nem biztosítjuk, úgy iszap
veszteség vagy rétegtartalom  belépése követ
kezik be.

Iszapveszteséges ré tegek :
— gyengén kötött homokkő,
— repedezett, vetővel á tjá rt tagolt kőzetek,
— durva, perm eábilis képződmények,
— üreges vagy repedezett képződmények.
Ezen rétegék pórusterében kis rétegnyom á

son gáz- vagy folyadék van jelen.
Vannak term észetes repedések, melyek tek 

tonikai mazgások eredménye. A mesterséges 
repedéseket magas iszapfajsúllyal vagy pozitív 
nyom áshullám mal hozták létre.

Az iszapveszteség m egszüntetése érdekében 
ismerni kell az iszapveszteséges rétegek helyét. 
Ennek m eghatározását gátolja az a körül
mény, ha a lyuk lem élyítése során több ízben 
előfordult iszapveszteség. Első veszteség esetén, 
ha az iszap param étereiben változás nem  volt, 
feltehetően talpi veszteségről van szó.

Iszapveszteség m egszüntetésére igen sok — 
a gyakorlatban használt — m ódszert ismerünk. 
A veszteség felszámolására alkalm azott módszer 
megválasztásánál az iszapveszteség pontos he
lyén túl, ism ernünk kell a veszteség nagyságát 
is.

Az iszapveszteséges réteg helyének megha
tározására az alábbi módszereket alkalmazzuk:

— hőm érséklet mérés,
— ellenállás mérés,
— rádióaktív mérés.
Az iszapveszteség nagyságából következtetni 

lehet a réteg jellemzőire, ami egyben m egha
tározza a veszteség felszámolására alkalmazott 
módszert is.

Az iszapveszteség m egszüntetésére kialakított 
módszerek és eszközök:

— fajsúly és viszkozitás csökkentése,
— áram lási viszonyok javítása,
— celofános iszap alkalmazása,
— kordszál, őrölt gumival,
— gázolajos iszap,
— gázolajos gipsztej,
— vízüveges alum ínium szulfát,
— agyagszilikát vizes keveréke,
— géícementdugó -f- tömítőanyaggal,
— homokdugó.
Tömedékelő anyagok:
— bőrhulladék, pelyva, fűrészpor,
— őrölt dióhéj, perlit, agyag stb.
Az alkalm azott anyag használatánál ügyel

jünk  a szivattyúzhatóságra. Az őrlemények 
egymással keverve is adagolhatok. Ajánlatos a 
tömítőanyag elhelyezése u tán  14—24 órás szü
nete t tartani. Bőrhulladék, kordszál és egyéb 
nedvszívó anyagoknál ügyeljünk arra, hogy a 
nedvességtartalom  ne haladja meg az 5, illetve 
30% nedvességtartalm at. (Sz. U. VNIIBT ada
tai alapján).

Az előzőekben em lített Fúrási Főosztály által 
kiadott utasítás konkrét utasítást taralm az az 
iszapveszteség felszám olására is.

Rétegtartalom beáramlásának megakadályozása
Fúrólyukak m élyítésénél alapvető követel

mény, hogy a hidrosztatikai nyomás egyen
súlyban tartsa  az á tharánto lt réteg nyomását. 
A tárolórétegek általában 2000 m éterig nem 
túlnyomásosak, azonban az előbbiekben ism er
te te tt területek  azt bizonyítják, hogy hazánk
ban m ár 2000 m éterben tcbb területen  tú lnyo
másos réteget harántoltunk.

Folyadék vagy gáz belépése a fúrólyukba 
akkor következik be, ha a rétegnyomás na
gyobb, m int az iszaposzlop hidrosztatikus nyo
mása.

Nemcsak túlnyomásos, hanem  normális nyo
m ású rétegekből is tö rténhet beáram lás a fú
rólyukba, ami kitöréshez vezethet. Ilyen ese
tek  pl.:

— a negatív nyom áshullám  következtében az 
iszap hidrosztatikus nyomása kisebb a ré
teg nyomásánál;

— a beáram lott gáz gázdugókat képez, ezek 
felfelé áram lás közbeni tágulása nyom ás
csökkenést okoz, ami kisebb m int a fölötte 
lévő iszaposzlóp nyomáscsökkenése;

64



— kiépítés közben a folyam atos lyuktöltés 
elmulasztása;

— pozitív nyom áshullám  következtében a ré
teg felreped és az iszapveszteség olyan 
m érvű lehet, hogy az iszaposzlop hidrosz
tatikus nyomása nem elegendő a réteg 
nyom ását ellensúlyozni;

— az iszap lassú átgázosodását nem veszik 
észre, nem ellenőrzik az iszap fajsúlyát, 
viszkozitását, a ta rtá ly  vagy szívógödör 
nívóját;

— az iszaposzlop hidrosztatikus nyom ásánál 
jelentősen nagyobb nyom ású réteg á tfú 
rása közben belépő gáz észlelésének elm u
lasztása.

Igen lényeges m egállapítani, hogy gáz, olaj, 
vagy víz áram lik-e a lyukba.

Gáz vagy folyadék belépésének észlelésekor 
elsőrendű feladat a lyukegyensúly öblítéssel 
való helyreállítása.

Az egyensúly helyreállításának módja:
— A fúrólyukat fokozatosan zárjuk le az 

alábbi sorrendben:
— a kitörésgátlót lezárjuk,
— a négyperem es közdarabon elhelyezett 

teleszelvényű tolót zárjuk le,
— végül a fúvókéval e llá to tt oldalt zárjuk 

le. A fuvóka átm érője max. 3—6 mm 
legyen.

A teljesen lezárt állapot a fúrócső és bélés
csőnyomások m egállapítását és az egyensúly 
helyreállítási m űveletre való felkészítését cé
lozza.

A lyuk teljes lezárási idejét a fen ti értékek 
m egállapítására, a legm inim álisabbra kell kor
látozni, max. 2—3 perc.

— Az öblítést folytassuk a lefúvató vezeté
ken keresztül olyan fuvóka alkalmazásá
val, hogy a réteget ne terhe ljük  túl.

— A fuvóka változtatásával állítsuk be a 
megfelelő kútfejnyom ást.

— Állapítsuk meg az iszap faj súlyát és visz
kozitását.

•— Állapítsuk meg áz egyensúly helyreállí
tásához szükséges iszap fajsúlyát.

A fúrólyuk lezárása előtt meg kell győződni 
arról, hogy a lefúvató vezeték nyitva van-e; 
elzárt lefuvatóvezeték esetén, ha a lyukat le
zárjuk, a kútfejszelvény a h irte len  nyomásnö
vekedést kibírná, azonban a réteget felrepeszt- 
jük.

Különösen ügyelnünk kell a  m élyfúrásoknál 
a nagy fajsúlyú iszap alkalmazása esetén, mivel 
a nagy fajsúlyú iszapban felemelkedő gáz nagy 
lyuktlpi nyom ást és repesztést okozhat.

Fentieket egy konkrét példán keresztül m u
tatjuk  be:

Fúrólyuk mélysége: 4117 m
bizt. bcső saru: 2439 m
iszap fajsúlya: 1,6 kp/drn'
talpi rétegnyom ás: 840 at

A gáz belépését vizsgáljuk meg három  eset
ben:

a) gázdugó a lyuktalpon van nyito tt lyukfej
esetén
— nyomás a lyuktalpon 791 at
— nyomás a bcső sarunál 469 at
— nyomás a lyukfejen 0

b) gázdugó a lyuktalpon van lezárt lyukfej
esetén
— nyomás a lyuktalpon 840 at
— nyomás a sarunál 539 at
— nyomás a lyukfejen 70 at

c) gázdugó a lyukfejnél van lezárt lyukfej
esetén
— nyomás a  lyuktalpon 1034 at
—  nyomás a sarunál 713 at
— nyomás a lyukfejen 260 at

Fenti példa is bizonyítja, hogy lezárt lyukfej 
esetén a lyukfej szelvény a 260 at nyom ást k i
bírja, azonban a  c) pontban közölt értékekkel 
rétegrepesztést idézhetünk elő.

A lyukfej gyors és fokozatos lezárásának az 
a célja, hogy megakadályozzuk a nagyobb 
m ennyiségű rétegtartalom  beáram lását a fúró
lyukba.

A fúrólyuk iszappal való feltöltése alapvető 
követelmény. Az ÁBBSz fúrócsőkiépítéskor fo
lyam atos lyukfeltötést ír elő. Ennek ellenére 
még m a is eléggé elterjed t az a helytelen gya
korlat, hogy csak 2, 3, 4 fúrócsőrakat kiépítése 
u tán  tö ltik  fel iszappal a fúrólyukat.

K itörésvédelm i szervezet

Az üllési kitörések u tán  a fúrási iparágban 
létrehoztuk üzem egységenként a kitörésvédelmi 
csoportokat. A csoportok tagjait tapasztalt fú
rósokból választották ki, a csoportok irányítását 
az üzemvezetők lá tják  el.

Alföldön és D unántúlon kitörésvédelm i rak
tá r t  állíto ttak  fel, am elyben előírták, hogy m it 
kell tárolni. A rak tárban  m egtalálhatók azok 
az eszközök, am elyeket előző kitöréseknél si
kerrel alkalm aztak, továbbá a szervezet sze
m élyi felszerelése, a szükséges eszközök és 
szerszámok. A kitörésvédelm i csoport m unkáját 
m indkét terü leten  a kitörésvédelm i vezetőmér
nök irányítja.

A kitörésvédelm i szervezet felépítését és fel
adatát az OKGT Fúrási Főosztálya dolgozta ki, 
m elyet a Budapesti K erületi Bányaműszaki 
Felügyelőség 692 64. sz. a la tt hagyott jóvá az 
„Utasítás a kitörések megelőzésére és leküzdé
sére” c. utasításban. Ez az utasítás az ÁBBSz. 
XVII. fejezet 43. § Kitörésvédelem  c. fejezeté
nek kiegészítő része, ami jelenleg is érvényben 
van.

Az utasítás az alábbi főbb fejezeteket ta rta l
mazza:

I. K itörésgátló szerelvények
II. Kitörések megelőzése

III. K itörések leküzdése
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IV. Kítörésvédelmi készenléti csoportok
V. Gázriadók gyakorlása

VI. Általános rendelkezések.
Ebben az utasításban foglaltak szerint a cso

portok részt vettek  negyedévenként 8 órás el
méleti és gyakorlati képzésben.

A jelenlegi kitörésvédelm i csoportok össze
tétele és kiképzése alkalmassá te tte  a csopor
tokat arra, hogy m egalakulásuk óta bekövetke
zett kitöréseknél igen eredm ényesen m űköd
jenek. Az Algyő— 168, Algyő— 83 és B—2 jelű 
kitöréseknél a kitörésvédelm i csoportok m un
káját, helytállását felső fokon lehet dicsérni. 
Minden túlzás nélkül kimondható, hogy hő
sies m unkát végeztek.

Az Algyő— 168 kitörés időtartam át és volu
m enét tekintve egyedülálló volt a hazai olajbá
nyászat történetében. Az előző kitöréseknél a 
kitörésvédelm i csoportok összetétele, felszerelt
sége megfelelt a kívánalm aknak. Azonban az 
Algyő— 168 kitörés során szerzett tapasztalatok 
alapján a jelenlegi szervezetet ki kell egészíteni 
kisegítő csoportokkal, m elyre vonatkozó javas
lat elkészült.

A javaslat alapján még korszerűbb kitörés
védelmi szervezet alakul, mely biztosítéka lesz 
a biztonságosabb és eredm ényesebb kitörésvé
delmi m unka végzésének.
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AUSBRUCHSVERHÜTUNG IN DÉR KOHLEN- 
WASSERSTOFFERFORSCHUNG

L. Lendvai

Dér A ufsatz gibt auf G rund ungarischer E rfahrun- 
gen einen kurzen Ü berblick dér in den einzelnen 
T iefbohrungen gemessenen Druck- und Tem peratur- 
werte. E r behandelt jene Verhöltnisse, die falls m án 
sie n icht rechtzeitig bem arkt, gewöhnlicherweise zum 
A usbruch führen. Dér w ichtigste Faktor in dér Aus- 
bruchsverhütung ist die W ahrnehm ung des ersten auf 
das A ufhören des Gleichgewichtes im Spülkreis hin- 
w eisenden Signals. Dias sich imrner m ehr verbreitende 
ausgeglichene B ohrverfahren verlangt m oderné tech- 
nische A usrüsung und erhöhte Aufm erksam keit.

Den D ruckw allen hervorbringenden schnellen Ein- 
und A usbau soll m án vermeiden. Nach Angaben im 
in ternationalen  Schrifttum  sind die m eisten Ausbrüche 
Faigen von negativen Druchwellen. Auch bei uns in 
U ngarn sind  die zwei letzten A usbrüche w áhrend dér 
Bohrung an den Bohrstellen L— 453 und Psz—26, in- 
folge dér durch den schnellen Ausbau hervorgerufenen 
negativen Druckwelile zustande gekommen.

Die Konsequenz ziehend vöm A usbruch Algyő—168 
und von dessen Bándigung, um form en w ir unsere 
jetzige A usbruchsverhütungsorganisation. W ir m oder- 
nisieren den organisatorischen Aufbau, ergánzen sie 
m it F achm annern  dér Produktion und dér Brunnen- 
bedienung, errichten  aus erfahrenen Fachm annern 
A ushifsgruppen in dér M aschinenkunde, im Transport, 
in dér Verteilung, usw., so dass die A usbruchsver- 
hütungsorganisation in unserem  Erdölbergbau noch 
schlagfertiger werde.
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