
Pórusnyomás-becslés 
porozitásértékek alapján

Bevezetés

Fiatal üledékes medencékben túlnyomásokat 
általában a kőzetek gátolt tömörödésével hoz
zák kapcsolatba. Hűbbért M. K. és Rubey W. 
W. (1959) vastag üledékösszletek tömörödését 
Terzaghi és Peck (1948) laboratóriumi talaj
konszolidációs modellje alapján tárgyalták, át
véve a talajmechanika alapegyenletét:

S =  ° — p.

Az összenyomódást eredményző hatékony fe
szültséget úgy kapjuk meg, ha a teljes feszült
ség értékéből levonjuk a semleges feszültség 
nagyságát.

A fluidummal telített kőzettömegben az üle
dékképződés során a növekvő külső terhelés 
hidraulikus gradienst hoz létre, miközben a ter
helés a kőzetmátrixot összenyomja, a kőzet 
porozitását csökkenti. Adott típusú kőzetek 
esetén minden porozitásértékhez tartozik vala
milyen maximális hatékony feszültség, tehát 
0  =  f (°). Normális tömörödés során az agya
gok porozitásának mélység szerinti változása 
szabályszerű, általában a porozitás logaritmusa 
és a település mélysége között lineáris össze
függés van. Gátolt, nem egyensúlyi tömörödés 
esetén, a pórusfolyadék gátolt elszivárgása 
miatt, a külső terhelés egy részét a pórusfolya
dék viseli. A semleges feszültség növekedése a 
hatékony feszültség csökkenését eredményezi, 
ami a 0  — f (°) összefüggésben anomáliát okoz. 
Az anomálisan magas porozitásértékek jelzik a 
magas pórusnyomások, ún. túlnyomások létre
jöttét.

A túlnyomások porozitás-mélység eloszlásán 
alapuló becslési módszerhez Rubey W. W. és 
Hűbbért M. K. (1959) az ekvivalens mélység 
fogalmát használta fel, melyet Foster J. B. és 
Whalen H. E. (1966) alkalmazott első ízben. 
A módszer első, hazai lyukgeofizikai szel
vényezési adatokat felhasználó alkalmazója 
Alekszandrov (1980) volt.

A porozitás és pórusnyomás kapcsolata

Az 1. ábrán a porozitás és pórusnyomás kö
zötti elvi összefüggés látható. Ha csak az egyen
súlyi vagy nem egyensúlyi tömörödés az ano
mális pórusnyomást létrehozó ok, akkor adott 
mélységhez tartozó porozitásból a megfelelő 
normál tömörödést leíró görbe felhasználásával, 
az adott mélységben számítható a pórusnyomás. 
Megkeressük az ekvivalens mélységet (z:)). ahol 
a kőzet ugyanazzal a porozitásértékkel rendel
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kezik, mint a vizsgált mélységben (z2), -és ahol 
a kőzetvázban uralkodó hatékony feszültség 
azonos a z2-mélységben lévővel.

A Zo-mélységben a kőzetváz hatékony feszült
sége anomális pórusnyomással (pz2), a z3-mély- 
ségben hidrosztatikus pórusnyomással (pzs) 
párosul. A hatékony feszültség a z2 és z3 mély
ségekben :

oz2 =  Szí — pz2 
°z3 =  Sz3 —  pz3

Ha csak a tömörödés eredményezi az anomális 
pórusnyomást, akkor

az2 =  a z3

behelyettesítve és pz2-re rendezve: 

pz2 =  s z2--Sz3 +  pz3 ,

mivel:

Sz =  Qk ■ g • z; dSz — Qk- g • dz; 
dS
7~=Qk  güá 0,23 MPa/km; dz

Pz= &v- g • z; dpz =  9V ■ g • dz; 
dpz
~  == 6v g 0,1 MPa/km;

és
Z2 — z3 =  X,

akkor:
PZ2 — 0,23X +  0 ,lz3.

Ha a gátolt kompakción kívül az aquatermá- 
lis hatás is működött, akkor az izoláció mély
ségétől a geosztatikus és aquatermális nyomás
gradiensek összegével kell számolnunk. Magara 
K. (1975) a Barker (1972) diagram alapján 25 
°C/km, hőmérsékletgradienst véve figyelembe 
az aquatermális gradiens érétkét 40,7 MPa km- 
nek határozta meg. A vizsgált terület átlagos 
geotermikus gradiense Völgyi L. (1977) szerint 
52 °C/km, ami azt jelenti, hogy az aquatermális 
gradiens lényegesen nagyobb lesz.

Ha a gátolt tömörödésen és az izolálódott 
pórusfolyadék hőtágulásán kívül más tényező 
is hatással van a túlnyomások kialakulására, 
akkor a rétegnyomások nem számíthatók, előre 
nem jelezhetők.

Somfai A. (1976) az Alföld zárt rendszerű 
túlnyomásos tárolóit a felső és alsó túlnyomá
sos zónákba sorolta. Megállapításai szerint a
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Nyomós és feszültség Porozitás (Log- skála)

Nyomós és feszültség Porozitás (Log-skála)

1. ábra: Nyomás—mélység és porozitás—mélység összefüggés nem egyensúlyi kompakciós modell esetén . Jel
magyarázat: a, b: jelenlegi nyomás—mélység és jelenlegi porozitás-—mélység görbék, c, d: Z-, mélységben 

lévő üledék nyomás—mélység és porozitás—mélység időbeli változásának lehetséges útjai

felső túlnyomásos zónákban a nyomásnöveke
dés általános trendjét a kompakciós erőhatás 
növekedése okozza, a mélység növekedésével 
fokozott nyomásnövelő hatassal jelentkezik a 
hőmérséklet növekedése, ami a „vizsgálatok 
alapján helyenként már mint legfontosabb nyo
máskialakító hatás érvényesül” . Az alsó túl
nyomásos zónába az alsópannon mészmárga, 
agyagmárga-sorozat alatti alsópannon, miocén, 
mezozoós és paleozoós túlnyomásos tárolókat so
rolja, melyekben „a túlnyomást kialakító leg
fontosabb hatástényező a hőmérséklet” .

Korábbi dolgozataimban a hőmérsékletnek 
jelentős nyomásnövelő szerepet tulajdonítot
tam (Szalay Á. 1980, 1982), abból a kétségtelen 
tényből kiindulva, hogy a pelitek tömörödése
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3,0 km mélységben biztosan befejeződött, át
eresztőképességük 10“ /l ,'<m1 2 alá csökkent. A to
vábbi süllyedés hatására tehát az izolálódott 
pórusfolyadék hőkiterjedéséből származó nyo
másnövekedéssel számolni kell. Az említett dol
gozatokban szereplő 13. ill. 7. ábrák hasonlítot
tak Magara K. (1978) által közölt 3—8. ábrára, 
melyen Hottmann és Johnson (1965) a Gulf- 
Coast-on mélyített 18 fúrás nyomásadatait dol
gozta fel. Eltérés abban van, hogy Magara a 18 
fúrás nyomásnövekedését az egyes fúrásokra 
külön-külön megállapított izolációs mélységtől 
számított további nyomásnövekedés függvényé
ben ábrázolta. Én egy általános, 3,0 km-es 
mélységet választottam izolációs mélységül, a 
nyomásnövekedést pedig az egyes fúrások ré-
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tegnyomásértékeiből számított átlagos trendként 
vettem figyelembe. Ez a feltevés túlságosan ál
talánosnak bizonyult. A túlnyomás okainak tisz
tázására csak konkrét elemzések használhatók 
fel.

A 2. ábrán az alföldi kapacitásmérésekből és 
rudazat-teszteres vizsgálatokból származó ré- 
tegnyomásadatok mélységeloszlását mutatom 
be. Az ábrából az alábbi következtetéseket von
tam le:
— 1,6—1,7 km-től mélyebben rendszeresen elő

fordulhat túlnyomás;
— 2,5 km alatt a hidrosztatikus rétegnyomások 

megszűnnek.

2. ábra: Az Alföld szénhidrogénkutató fúrásaiból szár- 
mazó rétegnyomásadatok mélység szerinti eloszlása

A 3. ábrán csak a túlnyomásos pontokat áb
rázoltam, feltüntetve a hidrosztatikus, geoszta- 
tikus gradienseket és 0,5 km-es mélység közön
ként a feltételezett izolációs lépcsőkhöz tartozó 
geosztatikus nyomásnövekedést. A pontok leg
nagyobb része az 1,0—3,0 km mélységű izo
lációhoz tartozó geosztatikus nyomásnövekedési 
sávba esnek. Ez azt jelenti, hogy majdnem 
minden anomális rétegnyomás különböző mély
ségű izolációt követő geosztatikus terheléssel 
előállítható. Nem szükséges tehát az aquater- 
mális nyomásnövelő hatás a túlnyomások ma
gyarázatához, ha az izoláció mélysége kisebb 
mélységben van.

Somfai A. által közölt rétegnyomás-adatokat 
kiegészítve az újabb mérések eredményeivel,

3. ábra: Változó izolációs mélységekhez tartozó túlnyo
másadatok

megvizsgáltam mely területek rétegnyomásai 
esnek az 1,0—1,5 km mélységű izoláció zónájá
ba. Megállapítható volt, hogy ezek az ún. 
alsó túlnyomásos zóna rétegnyomásai, melyek 
közös földtani sajátossága, hogy a tároló felett 
vastag alsópannon mészmárga, márgaösszlet 
fejlődött ki.

Feltételezem, hogy a vastag alsópannon pe- 
lit-kifejlődésekben kell keresni az 1,7—2,3 km 
mélységekben talált magas túlnyomások kiala
kulásának okát.

A porozitás és pórusnyomás közötti összefüg
gés lehetővé feszi a feltevés ellenőrzését. Saj
nos, kevés esetben rendelkezünk közel azonos 
mélységből származó, megbízható számú poro
zitás- és rétegnyomás-adattal. A 4. és 5. ábrá
kon az Abony—1 és Füzesgyarmat—7 fúrások
ra elvégzett rétegnyomás-számítást, ill. a mért 
értékekkel való összevetést mutatom be.

Az ábrák jobb oldalán a fúrások litológiai 
trendgörbéjét és vázlatos litológiai oszlopát 
tüntettem fel, a meghatározó szerepű litológiai 
összetétel szemléltetésére. A rétegnyomás szá
mításának ■ menete a következő:
— A 0 -z  koordinátarendszerben felvittem az 

adott mélységből származó márgaporozitá- 
sok átlagolt értékét;

— megrajzoltam a megfelelő — pl.: átlagos 
mélységű neogén összletre jellemző — már- 
gatípusú kőzetek normál tömörödési trend
görbéjét;
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4. ábra: Az Abony—1. fúrás pórusnyomás értékének szerkesztéses becslése és litológiai trendgörbéje. Jel-
magyarázat: 1 .márga; 2, homokkő

— felvittem a hidrosztatikus, geosztatikus nyo
más trendvonalait és a mért rétegnyomás 
értékét;

— a 0  értékéből a normál tömörödési trend
görbére való vetítéssel meghatároztam az 
ekvivalens mélységet (z c);

•— az ekvivalens mélységig hidrosztatikus nyo
másértéktől a nyomást a geosztatikus gradi
ensnek megfelelően növeltem a mért poro- 
zitásértékek mélységéig;

— az itt leolvasott nyomásértéket összehason
lítottam a mért rétegnyomással:

Abony—1
számított pórusnyomás 
mért rétegnyomás 
Füzesgyarmat—7 
számított rétegnyomás 
mért rétegnyomás

Az izoláció mélysége 1,45, ill. 1,43 km volt. 
A mért és számított adatok 3,5 és 2,6 MPa- 
eltérést adtak. Nagyobb pontosság a felhasznált 
adatok természetéből fakadóan nem várható. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy mindkét eset
ben a mért értékek voltak nagyobbak.

A bemutatott két eset azt példázza, hogy a 
valós izolációs mélység használatával a gátolt

kompakció során fellépő geosztatikus nyomás- 
növekedés egyedüli oka lehet az alsó túlnyo
másos zóna anomális pórusnyomásainak. Ha az 
izoláció mélységétől az aquatermális hatással 
is számolnánk, akkor — 25 °C/km, alföldi vi
szonyok között igen alacsony, geotermikus gra
dienst figyelembe véve — a nyomásnövekedés 
gradiense: 23 MPa km — 40.7 MPa/km =  63,7 
MPa/km lenne. Az adott mélységekben ezzel 
számolt nyomásértékek: 121,8 MPa ill. 112,4 
MPa, irreálisan magasak.

Megvizsgáltam nagyobb mélységben mért 
túlnyomások okait is, eldöntendő a gátolt kom- 
pokció egyedüli, vagy aquatermális nyomásnö
vekedéssel társult hatását (6, 7, 8 ábrák).

A pórusnyomás meghatározását az előbbiek^ 
hez hasonlóan végeztem el. A Hód—I. fúrásnál 
a mért márgaporozitások átlagértékeit, a De
recske—I. és Huny a—1. fúrásoknál az optimá
lis laterolog szelvényekből számított látszólagos 
márga porozitásokat használtam fel, (A szelvény 
kiértékeléseket és a látszólagos porozitás szá
molást Komlósi Zsolt végezte.) Mindhárom eset
ben a mély és nagymélységű fúrások vastag 
márgarétegeire jellemző normál tömörödési 
trendet vettem alapul az 1,0—3,0 km közötti 
tömörödés leírására. Mivel a látszólagos porozi
tás mélységeloszlás a porozitástengely mentén

30.5 MPa
34.0 MPa

27.5 MPa
30.1 MPa
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eltolva formailag a valós eloszlást tükrözi, ezért 
a normál tömörödési trendgörbét is addig kell 
eltolni, míg a normálisan tömörödő szakaszokra 
simul.

A Hód—I. fúrásban négy rudazat teszteres 
nyomásérték állt rendelkezésre. A márgaporo- 
zitás alapján számolt pórusnyomásértékek a 
teszterezés mélységére számolva jó egyezést ad
tak a mért értékekkel. Két esetben kisebb, két 
esetben nagyobb volt a számított érték a mért
nél. A számításnál az izolációs mélységek meg
határozása után csak a geosztatikus nyomás- 
növekedést vettem figyelembe. Derecske—I. fú
rásnál a mért érték kb. 50 méterrel lejjebb 
van, mint a számított, de az egyezés itt is jól 
látszik. A Huny a—1. fúrásnál a mért és számí
tott értékek eltérése jelentéktelen. Ha a pórus
folyadék izoláció utáni hőtágulását is figye
lembe vettem volna, akkor a mért értékeket 
lényegesen meghaladó pórusnyomások adódnak 
(pl.: Hód—I. fúrásnál 3,888 km-ben mért nyo
más 57.6 MPa, hőtágulással számolt nyomás 94 
MPa).

A három példa alapján arra a következtetésre 
jutottam, hogy a nagyvastagságú neogén össz- 
letekben kialakult anomális rétegnyomások csak 
az izolációt követő geosztatikus terhelés követ
kezményei. A pórusnyomás számítás akkor vé
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gezhető el helyesen, ha a konkrét esetekben 
határozzuk meg a mindenkori izoláció mély
ségét.

Chapman (1980) az aquatermális hatás szere
pének elemzésekor rávilágított a permeabilitás 
és a süllyedéstörténet szerepére. Megállapította, 
hogy 5— 10~9 i“m2 permeabilitásnál a víz hőki
terjedéséből származó víztérfogat képes elhagy
ni a kőzetet. („Még az ilyen alacsony permeabi
litás is elegendő, hogy a termikus expanzió ré
vén megnövekedett víztérfogat eltávozzon . . 
Chapman, 1980. 2182 old.)

A pórusnyomás számítása

Az előzőekben leírt módszer — a mindenkori 
izolációs mélységek megállapításával, az izolá
ció mélységéig hidrosztatikus, a további süly- 
lyedést követő geosztatikus nyomásnövekedés 
feltételezésével — Hód—I. fúrásra megszer
kesztettem . a pórusnyomás mélység szerinti el
oszlását. Az izolációs mélységek meghatározá
sához a homokkövek és márgák porozitásérté- 
keinek 100 méterenkénti átlagait és a normál 
tömörödési trendgörbéket használtam fel (9. 
ábra). A feladat pontosabban elvégezhető len
ne, ha a fúrás szelvénye mentén folyamatos 
porozitásszelvény állna rendelkezésre.
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6. ábra: A Hód— 1. fúrás számított és mért pórusnyo
más ill. rétegnyomás értékei. Jelmagyarázat: 1. labora
tóriumi porozitásértékek átlagai; 2. márgák normál 
tömörödési trendje; 3. számított pórusnyomás; 4. mért 

rétegnyomás

A pórusnyomás-eloszlás ábrájára a mért réteg- 
nyomásértékeket is felvittem (10. ábra). 4,3 km 
alatti magas túlnyomásértékek a vastag márga. 
mészmárga rétegek gátolt kompakciójának kö
vetkezményei. 5,5 km alatt a túlnyomások csök
kenése a miocén rétegsor alján a durva törme
lékes összlet megjelenését és a repedezett mész- 
márgák megjavult áteresztőképesség viszonyait 
tükrözi.

A jelenlegi pórusnyomás számítás min
tájára számítható a medencesüllyedés tetszőle
ges időpontjaiban a paleo-pórusnyomás is. A 
számításhoz feltételezni kell, hogy a jelenlegi 
normál tömörödés trendje a múltban is érvé
nyes volt, az ekvivalens mélység elérése után 
a kőzet nem tömörödött és az izoláció tökéletes 
volt. Ismerni kell az izolációt követő nyomás
növelő hatást, vagy hatásokat. A feladat meg
oldása hosszadalmas, ezért számítógép igénybe
vétele szükséges. A Kond—1. fúrásra a süllye
dés egy korábbi állapotában (1,0 km-rel a je
lenlegi mélységek felett) a paleopórusnyomás- 
becslést a rétegsor kompakciótörténete segítsé
gével végeztem el (Szalay Ä. 1982).

A szénhidrogén-genezis adott időpontjaiban 
tehát az egyes összletek paleo-pórusnyomás ér
tékei is megállapíthatók, így mód van — az 
egykori nyomásgradiensek nagyság és irány 
szerinti ismeretében — a migráció főbb útvona-

7. ábra: Pórusnyomás-becslés optimális laterológ szel
vényből számított látszólagos porozitás segítségével. 
Jelmagyarázat: 1. látszólagos porozitás-átlagok; 2.
márgák normál tömörödése; 3. számított pórusnyomás; 

4. mért rétegnyomás

8. ábra: Látszólagos porozitásérték alapján szerkesz
tett pórusnyomás és mért rétegnyomásadatok a Hunya 
—1. fúrásban. Jelmagyarázat: 1. látszólagos porozitás; 
2. márgák normál tömörödése; 3. számított pórusnyo

más; 4. mért rétegnyomás
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9. ábra: A  Hód—I. fúrás márga és homokkő mintáinak 
effektiv porozitás eloszlása; vázlatos litológiai szelvé
nye; márgák és homokkövek normál tömörödési trend

jei. Jelmagyarázat: 1. márgák; 2 .homokkövek

lainak kijelölésére. Az egykori migrációs viszo
nyok ismerete pedig segítséget adhat a felhal- 
mozódási zónák előrejelzéséhez.

Jelölések

z mélység, km
ze ekvivalens mélység, km
X az izolációtól számított mélység, km
p pórusnyomás, MPa
S geosztatikus nyomás, MPa
a hatékony feszültség, MPa
Qk kőzetsűrűség, 0,23 g/cm3
qv pórusfolyadéksűrűség, 0,1 g/cm3
0  porozitás, %
g nehézségi gyorsulás, 9,81 m/sa
dj jelenlegi hatékony feszültség, MPa
о max maximális hatékony feszültség, MPa
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