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Természeti erőforrásaink feltárására irányuló, tehát a kiemelt akadémiai 
témát teljesítő munkálatok az utolsó években egész népgazdaságunkra kiható, 
legdöntőbb eredménnyel a szénhidrogénkutatás terén történtek. A szénhidro-
génkutatás természetéből fakad, hogy a nagy volumenű ipari kutatótevékeny-
ség a legteljesebb mértékben és az egész operatív munka közben is tudományos 
alapokra épül. Az ipari kutatómunkálatok minden fázisában újra és újra 
alaptudományi és alkalmazott tudományos megállapításokhoz kell folyamodni. 
Az ipari tevékenység úgyszólván napi intézkedéseit elméleti-tudományos 
megfontolások után határozzák el, mind a napi 3,4 millió forintos kiadású 
kutatási kockázat, mind a napi kereken 8,5 millió forint értékű olaj és gáz-
termelés operatív területén. Inkább így van ez, mint bármely más ipari ter-
melés folyamatában, mert a szénhidrogénkészlet a föld mélyében rejtett 
termelési objektumát a természet végtelen sok változójának folyamatos 
kutatásával, sok ismeretlenű egyenlet kevés állandójának birtokában művel-
hetjük. Az az ipari vezető, aki maga, vagy tanácsadói lítján nem értesül 
tudományának máig elért legfontosabb eredményeiről, feltétlenül gazdaság-
talan irányban hagyja iparának egyes részlegeit fejlődni. 

Fentiek miatt, ha eredményekről szólunk, nehezen elválasztható a kuta-
tási tevékenység gyakorlati eredménye az elméleti kutatás eredményeinek 
összefoglalásától. Véleményem szerint közgazdasági és iparpolitikai megfonto-
lásokkal szembenállva a földtani, geofizikai és geokémiai tudományágak 
elméleti fegyvereinek teljes arzenálját harcba vetve értük el a diszkreditált 
területeken az eredményt. Kutatásunk utolsó 10 évének eredménye azt mutat ja , 
hogy reménybeli készletszámításunk reális volt. Annál a megtalálható szén-
hidrogénkészlet legfeljebb valamivel több lehet, ha a mélyebb szintek meg-
kutatása eredményre vezet. Az eddigi eredményes szerkezetek száma és az 
összes szerkezetek számának aránya is egyezik az eddig megtalált készletnek 
és a reménybeli készletnek az arányával. 

Mielőtt a tevékenység elméleti vizsgálati munkálataiból kiemelném a 
leglényegesebbeket, eredményként a kereken 85 milliárd m3-es kitermelhető 
földgázkészletet, az immár évi 1,5 milliárd m3-t felülmóló földgáztermelést 
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és olajtermelésünknek kereken 1 és 3/4 milliós stabil, feltételezhetően emelhető 
szintjét említhetjük meg. 

Ezt az eredményt kísérte és fejlődésében alapozta a magyar medencékre 
vonatkozó ismeretek bővülése, mely hazánk fedett területeire vonatkozó 
korszerű földtani kép kialakításának lehetőségét teremtette meg. 

A szénhidrogén földtani ismeretek bővülése mellett geotermikus energia-
készletünk feltárását is elősegítették az említett kutatómunkálatok. Az utóbbi 
években reálisabb képet kaptunk arról, hogy az országnak ez idő szerinti 
ismereteink alapján Szeged—Hódmezővásárhely—Szentes környéki területe, 
továbbá Orosháza és Mosonmagyaróvár vidéke a pannonikum szemcsés kőze-
teiben, a Kisalföld déli része, valamint a Budapest—Gödöllő közti terület, 
ahol a karbonátos aljzat tartalmaz felszökve kitermelhető 60 foknál melegebb 
vizet. A tiszakécskei eredmények megerősítik azt a megállapítást, hogy a 
hőmérséklet nem lineárisan, hanem a kőzetek vezetőképességének és valószínű-
leg geotektonikai jelenségeknek (feltételezett törésvonalak) függvényében 
növekszik. A gőzbányászatra vonatkozó reményünket még a terület legmele-
gebb helyén fúrt mélyfúrás sem növelte, hanem csökkentette. 

A szénhidrogénekre visszatérve és megkísérelve az említett tevékenységű 
összefonódásból elválasztani az akadémiai szintű tudományos eredményeket, 
elsősorban ismét arra a sajátosan a magyar medencékre jellemző körülményre 
utalok, ami véleményem szerint a pannóniai viszonylag sekély tengerben való 
olaj keletkezés magyarázatát és prognosztikus megalapozását lehetővé tet te: 
a széndioxidnak szokatlan méretű felhalmozódására és annak az olajjal és 
éghető földgázzal közös előfordulására. A széndioxid a gyors és nagy üledék-
tömeget felhalmozó süllyedés során a felmelegedett aljzatból felszabadulva 
járul t hozzá a viszonylag kevés diszperz szénhidrogéntelepekbe való össze-
gyűléséhez. E folyamat egyes fázisainak a diszmigrációnak jelenségéről már volt 
alkalmam beszámolni. G R Á F L Á S Z L Ó újabb vizsgálatainak összegezéseként 
megállapítható, hogy az általam a gázokra megállapított diszmigráció folya-
mata az olajokra is kiterjeszthető. 

Az évek óta tar tó sokezer elemzés és a kulcsfrakciók, valamint a parafin, 
naftén, aromás szénhidrogének arányának megállapítása alapján a magyaror-
szági kőolajok ( G R Á F L Á S Z L Ó szerint) négy, feltételezhetően eltérő genetikájű 
főcsoportra oszthatók: 

1. a felsőpannoniai rétegekben (L jfalu felső szint, Kiliinán, Görgeteg-
Babócsa, Törtei) naf tén jellegű kőolajokat tár tunk fel. Ehhez hasonló a buzsáki, 
tortonai kőzetekben és a nagykőrösi miocén konglomerátumban talált 
olaj ; 

2. a miocén és alsópannóniai homokkövekben (Lovászi, Budafa) inter-
medier jellegű kőolajok találhatók, melyeknek aromás tartalma a mélységgel 
emelkedő tendenciát mutat anélkül, hogy az aromásmentes frakciók tulajdon-
ságai változnának. Feltételezhető, hogy az elsődleges vándorlást követő ú t ju-
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kon ezek a kőolajok mélyebbről kerültek magasabbra, esetleg töréseken, á t és 
kihasználva a permeabilisabb szintek érintkezési pontjait; 

3. a nagylengyeli, barabásszegi és hahóti mezozoikum és a közvetlen 
rátelepült tortonai szintek olaja kén- és aszfalt-dús. Az olajok összetételére 
jellemző, hogy a könnyű frakciókban a parafin szénhidrogének, a magasabb 
forrpontú frakciókban az aromás szénhidrogének uralkodnak. (Ezeknek az 
olajoknak vanádiumtartalma 152 — 200 ppm között ingadozik); 

4. az alföldi olajok legnagyobb része és a lendvaújfalui alsó szint olaja 
kénszegény parafinos jellegű nagy molekulasúlyú parafinokban gazdag, asz-
faltban szegény. 

Az eddigi vizsgálatok szerint a kőolajok több ciklusban való keletkezése 
vagy közös keletkezés esetén diszmigrációs átalakulása pl. az aromásoknak 
az agyag-ásványokon történő adszorpciója feltételezhető. 

Olajbányászati tevékenységünknek arra kell irányulnia, hogy a nép-
gazdasági terv által előírt kőolajtermelést minimális ráfordítással biztosítsuk, 
ugyanakkor biztosítani kell a lehető legnagyobb termelési hatásfokot (kihoza-
tali tényezőt). Ez alatt értjük az ipari és földtani készletek viszonyának javí-
tását. A termelési hatásfok mindig a körülményeknek megfelelő, alkalmazott 
művelési eljárás függvénye. 

A korszerű szemléletnek megfelelően nem egy kuta t , hanem a telepet 
magában foglaló egész réteget kell t ekintetbe venni. A kőolaj telep és a körül-
vevő víztest együttes vizsgálata alapján kell a telepviselkedést is becsülni, 
és a kihozatal, valamint termelési ütem gazdaságos értékeit biztosítani. 

A kőolajkihozatal értékét természetes energiával általában 4 — 35%-ig 
lehet biztosítani. Hatékonyabban változtatva a telep működési rendszerét 
az elsődleges természetes kihozatali tényező értéke másodlagos víz- és gáz-
besajtolással és harmadlagos — oldószer, felületaktív anyagos vízbesajtolás, 
termikus — művelési eljárásokkal kétszeresére és háromszorosára növelhető. 

A fenti fogalmak ma már nem jelentenek időrendi sorrendiséget, hanem 
igen gyakran a mező termelésbe-állításával egyidőben kerülnek alkalmazásra. 
Bármelyik eljárásnál a nagyobb kezdeti olajtelítettség és rétegnyomás ked-
vező mind a műszaki, mind a gazdasági mutatókat illetően. 

Hazai kőolajtelepeink kihozatali tényezője igen változó, a telep műkö-
dési rendszerétől, a tárolókőzet és az olaj tulajdonságaitól függően 4 90% 
lehet. A budafai mezőben az eddig elért kihozatal 26%, a lovászi mezőben 
27,1%. A két mezőben a gázvisszasajtolás eredményeként eddig kinyert több-
let-olaj a kezdeti ipari készletek 12 — 15%-a. 

A kőzet és a pórusokban elhelyezkedő különböző folyadékok bonyolult 
fiziko-kémiai tulajdonságokkal rendelkező rendszert képeznek. A művelés 
megkezdése, vagv egy másodlagos eljárás alkalmazása előtt a rendszer visel-
kedéséről kielégítő képet kell alkotni a folyadékok PVT vizsgálatai, kőzet-
magon és modellen végzett kísérletek, valamint mezőbeli megfigyelések alap-

MTA X. Osztályának Közleményei 1, 1967 



2 9 8 K E R T A I GYÖRGY, BÁN Á K O S és GYULAY Z O L T Á N 

ján. Az áramlás alatti viselkedés tanulmányozása és a ható tényezőknek az egész 
telepben és a körülvevő vízben történő szelektív vizsgálata ú j kihozatal-növelő 
eljárások hatékony alkalmazását teheti lehetővé. A tanulmányozás nehézségeit 
növeli a rendszer bonyolult geometriája és le nem írható heterogenitása. 

Hazánk üledékes összleteire a nagyfokú heterogenitás jellemző, különö-
sen vonatkozik ez az áramlás szempontjából érdekes pórustér jellegére. Még 
a kőzettanilag homogén üledékekben is, mint a nagylengyeli hippuritás mészkő-
tároló, a pórustér heterogenitás legszélsőbb esete fordul elő: a kettős porozitás. 

Heterogén kőolajtárolókban a kihozatali tényező növelhető a kiszorító 
és kiszorított folyadék tulajdonságainak megváltoztatása útján: 

1. nagy viszkozitású víz vagy vizes közeg besajtolásával, 
2. a felületaktív anyagokkal kezelt víz besajtolásával, 
3. az olaj viszkozitásának csökkentésével és a térfogatváltozási tényező 

növelésével. 
Ez utóbbi elérhető a C 0 2 gáz besajtolásával, mivel ez az olajban a szén-

hidrogéngázoknál sokkal jobban oldódik. 
Hazánk jelentős természetes C02 földgáztelepekkel rendelkezik. Készle-

teink meghaladják a 20 milliárd m3-t. A C 0 2 gázbesajtolás gyakorlati megvaló-
sításának lehetőségei nálunk tehát adottak, és a C02-os földgáztelepek közel-
sége a budafai és lovászi mezőkön kedvező feltételek mellett teszik lehetővé 
a közegnek a rétegekbe való besajtolását. A C02 gázos kiszorítás vizsgálatai 
a tároló modelljén lehetővé te t ték a technológiai eljárásra vonatkozó ajánlások 
kidolgozását. A modell vizsgálatának előnye az, hogy az átlagolt, összes tényező 
együttes ha tásá t visszatükrözi. Ugyanekkor hátránya, hogy az egyes para-
métereket, így a kőzet kiszorító közeg hatását nem sikerült különválasztani. 
Az OKGT nagykanizsai laboratóriumában végzett vizsgálatok rámutat tak 

arra, hogy a C0 2 gáz oldódása ^ 1 érték elérésig csökkenti a kőolaj 
Po 

viszkozitását, továbbá növeli az olaj térfogatát, s ez a térfogatnövekedés elér-
heti a 40%-ot is. (Itt — az olaj viszkozitása — a víz viszkozitása telep-
viszonyok mellett). Ez u tóbb i következtében javul a pórusok olajtelített-
sége és több fázis jelenléte esetén megnő az olajra vonatkozó relatív áteresz-
tőképesség. Kihasználva a nyomásnövekedés után a vízkiszorítást és gáz-
expanziót, igen jelentős kiszorítási hatásfok érhető el. Az elsődleges termelés 
után visszamaradt olaj 25 — 50%-a nyerhető ki. A kiszorítási hatásfok és a 
területi hatásfok növekedése együttesen nagy kihozatali tényezőt biztosíthat, 
mely elérheti a földtani készlet 50—60%-át. 

A lovászi mezőben és laboratóriumban végzett kísérletek alapján célszerű 
először a C0 2 gázdugó besajtolását elvégezni és a rétegnyomást kb. 70—100 
atm-ra megnövelni és ezután a C02 gázzal telített olajat kell vízzel kiszorítani. 

Az újonnan felfedezett mezőkön (pl. Algyő) is kedvezőbb kihozatali 
tényezőt érhetnénk el C02 gázzal telített víz besajtolása, mint közönséges 
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víz benyomása út ján. Ebben az esetben a C02 kedvező hatása az említetteken 
kívül a felületi feszültség csökkentése áll, valamint a kőzetszemcsékről az 
olajhártya eltávolítása. 

A kiszorító és kiszorított közeg tulajdonságainak megváltoztatása elér-
hető olyan közeg alkalmazásával, mely megszüntetve a kapilláris és adhéziós 
erők negatív hatását, eltünteti az olaj és kiseprő közeg közötti elválasztó felü-
letet. Ide sorolható: oldószerek, nagynyomású szárazgáz, nagynyomású dús-
gáz, továbbá cseppfolyós propán-bután besajtolása. Az eljárás kedvezőtlen 
oldala a rossz viszkozitás-viszony, aminek következtében a területi hatásfok 
kicsi és így a kihozatali tényező nem sokkal jobb, mint a jól végrehajtott 
közönséges vízbesajtolásnál. 

Az utóbbi években felületaktív anyaggal kezelt vízzel végzett laborató-
riumi és kisüzemi kísérletek rámutattak a szilárd szemcsékből, olajból, vízből 
és gázból álló rendszerek tulajdonságainak az olajkihozatal szempontjából 
kedvező irányban történő megváltozására. Különös jelentősége van a mód-
szernek olajjal jobban nedvesített kőzeteknél. Mint ismeretes ugyanaz a 
kőolajtároló olaj- és víznedvesített jellegű is lehet. Felületaktív anyagok alkal-
mazásának vizsgálata a nagylengyeli és algyői mező kőzet-folyadékrendszerére 
már megkezdődött. 

A fiziko-kémiai módszerek az árandás mikro-dinienzióit, míg a kút-
telepítés, kúttermelési műszaki eljárások az áramlás makro-dimenzióit befo-
lyásolhatják. Ezzel meghatározható az áramvonalak helye és alakja ideális 
közegben és a frontelmozdulás törvényszerűsége. Az utóbbi tervezhető a ren-
delkezésre álló elméletek segítségével. Mivel a telepművelés igen sok változó 
függvénye, célszerű ezek különböző kombinációját feltételezve az eljárások 
sok változatát megtervezni. 

A művelési tervekben nemcsak különböző műszaki paramétereket, hanem 
a gazdasági ráfordítások rendszerét is meghatározzák. Az OKGT tudományos 
kutatószervezete az algyői mező fő olajtárolójára nyolc művelési változat 
gazdasági értékelését készítette el, a beruházási költségek és kumulatív tiszta 
jövedelem alapján. Kitűnt , hogy a nagyobb beruházás ellenére nagyobb kút-
szám változatok adnak nagyobb jövedelmet, továbbá, hogy az ipari készlet 
az intézkedésektől függően a különböző kúttelepítéseknél kb. 15% eltérést 
mutat . Jelentős előrehaladás, hogy a gáztelepck termeltetése, a hajdúszoboszlói 
tatárülés-kúnmadarasi és békési gázmezők esetében már a tudományosan 
számított művelési tervek alapján történik. 

Az utóbbi években külföldön kőzetmagokon végzett kísérletek rámutat-
tak arra, hogy a visszamaradó gáztelítettség, azaz a gáz által elfoglalt pórus-
hányad vízkiszorítás esetében nem függ a nyomástól és hőmérséklettől. A fenti 
kísérleti eredmények késztettek víznyomásos gáztelepek kihozatalának vizs-
gálatára. Ezek szerint attól függően, hogy milyen a felhagyási telepnyomás 
értéke, változhat a normál viszonyokra átszámított, visszamaradt gázkészlet. 
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A felhagyási nyomást meghatározza a kivett gázmennyiség és a telepbe áram-
lott vízmennyiség. A vízbeáramlás sebessége függ a gáztelep megcsapolási 
ütemétől, a tároló és a? azt körülvevő víztelep tulajdonságaitól. IIa a teljes 
kivet t gázmennyiséget kellő ütemben víz pótolja, akkor a tároló gyakorlatilag 
kezdeti rétegnyomáson művelhető le. A visszamaradó gázkészlet megállapítá-
sához szükség van a mindenkori telepnyomás értékére. Ez a nyomás, a telep 
határvonalán átáramlott vízmennyiség és kivett gáz- és folyadékmennyiség 
függvénye. A telep nyomásának kiszámítására C S A R N I J megoldása alkalmazható, 
melyet végtelen sugarú víztömeggel körülvett, időben változó sugarú gáztelepre 
dolgozott ki. 

A számítások arra mutatnak, hogy egy adott időpontban, pl. amikor az 
ipari készletek 50%-át vettük ki, az elvizesedett területen visszamaradt 
gázveszteség kis termelési ütemnél eléri a 16%-ot, míg a nagyobb termelési 
ütemnél ez a veszteség csak 6 ,8%. Korlátolt kiterjedésű vízmedence esetén, 
ha a vízmedence határán nem állandó a nyomás, a fenti veszteségek mér-
séklődnek. 

Hazánk gáztelepei általában víznyomásosak és ezért a telepek összességén 
belül az egyes telepek megcsapolását ügy kell ütemezni, hogy a termelési 
ütem maximális legyen, mivel így minimális veszteségek mellett művelhető 
le a telep. E vizsgálatokból az is következik, hogy ha aktív vízutánpótlás 
a gáztelep peremén nincs, ügy a visszamaradó gázmennyiség kisebb lesz. Azt 
jelenti ez, hogy a gáztelepek peremi vizének kitermelése a gázkihozatal szem-
pontjából kifejezetten kedvező művelet. 

A termelési ü tem és a termeléshez felhasznált kütszám kapcsolatos az 
egyes kutak hozamával, minél nagyobb ez a hozam, annál hatékonyabb a 
művelés. Ezért nagy a gazdasági jelentősége a kúttalp-kezeléseknek, mint 
rétegrepesztésnck, savazásnak és kémiai kezelésnek. A nagykanizsai laborató-
riumban végzett kísérletek alapján a világon alkalmazott minden korszerű 
módszer széles körű bevezetésre talált a hazai kőolajmezőkön is. 

A G Y U L A Y Z O L T Á N vezette akadémiai kőolajbányászati tudományos 
laboratórium munkatársai szerint az 1966-os év a „nagy ugrás éve" az intéz-
mény munkálatainak területén. 

Vizsgálataikat két területre összpontosították: a felületaktív anyagoknak 
az olajból való kiválasztása és rétegbeli hatásmechanizmusuk vizsgálata, 
továbbá a kiszorítási, határfelületi jelenségek és relatív permeabilitási viszo-
nyok megállapítására. Az első, M I L L E Y G Y U L A és több más kutató által végzett 
kutatások értékes eredményéről a következőkben számolhatunk be: 

A kőolajtelepekben a természetes telepfolyadékoknak a tárolókőzeten 
adszorbeáló felületaktív anyagai döntő hatásüak a kőzet viszonylagos nedvese-
désére és a tárolórendszer ettől függő minden tulajdonságára: a relatív permea-
bilitásra, a kapilláris nyomásra, és végső fokon a hagyományos módszerekkel 

nem elegyedő folyadékkal tör ténő olajkiszorítás hatásfokára, köznyelven 
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az olajkihozatalra. Az adszorpció jelentősége az olaj termelésben, a termelési 
módszer megtervezésében és végrehajtásában uralkodó. 

\ an az adszorpciónak geológiai idővel mért — korábbi jelentősége 
is. Az olaj migrálása közben, a környezetével érintkező felületén aktív alkotói-
val, nyomot hagyott a vizes környezeten, amelyen áthaladt, ami módot nyú j t -
hat a migrálás útjának a nyomozásához, t ehá t az olajkutatásban is lehet jelen-
tősége. A felületaktív alkotók vizsgálatára a Laboratórium standard módszere-
ket dolgozott ki. Az olajminták sterilitásának jelentőségét keresve megállapítot-
ták, hogy a nagy nyomású és hőmérsékletű telepállapotból (redukáló környe-
zet !) légköri állapotra kerülő olaj nemcsak fázisállapotában változik, hanem 
kémiai összetétele — benne a nedvesítési tulajdonságokat meghatározó aktív 
alkotóinak az összetétele is — megváltozik. A változás olyan mértékű, hogy 
csak a teljesen steril minta viselkedéséből lehet következtetni a telepbeni 
viselkedésre. Ezidőszerint a felületaktív frakció változását, ennek dinamikáját 
kutatjuk. Ezek a vizsgálatok világviszonylatban újak, legalábbis irodalom-
ban nincsenek adatok. 

A természetes felületaktív anyagok elkülönítési módszerének lépcsői: 
az olaj aszfalténes és olajos-malténes részének elválasztása n-pentánnal, 
a malténes-olajos rész szétválasztása szilikagélen, a malténes rész eluálása 
benzol metanol eleggyel, a malténes frakció szétválasztása alkoholokkal, 
az olaj aktív frakciójának izolálása a malténes frakcióból cukorágyon, benzol-
lal. Az így elválasztott frakció vizsgálatai kimutatták, hogy a benne levő 
vegyület vagy vegyületcsoport igen aktív, a kőzetfelületen nagyon erősen 
adszorbeálódik, így a nedvesítési jelleg meghatározásában a szerepe döntő. 
Az aktív frakció kémiai analitikai vizsgálata még folyik. Az alkalmazott 
vizsgálati módszerek: infravörös spektrálanalízis, ultraibolya spektrálanalízis 
(mindkettő a molekulaszerkezet és a funkciós csoportok identifikálására), 
emissziós spektrálanalízis (a fémes nyomelemek vizsgálatára), függő-csepp 
módszer (a határfelületi aktivitás vizsgálatára), elektrokapilláris vizsgálatok 
(az anionos vagy kationos jelleg eldöntésére), filmnyomás mérések (a moleku-
láknak az adszorpciós rétegben — a víz-olaj határfelületen — elfoglalt helyzete 
orientációja meghatározására), gázkromatográfia (a további szelektálások 
ellenőrzésére) és a korábban kidolgzott hasznos vizsgálati módszerek. 

A vizsgálatok szerint az aktív frakció valószínűleg többféle aktív mole-
kulát tartalmaz. Az eddig infravörös spektrálanalízissel meghatározott funk-
ciós csoportok oxidációs termékekre utalnak. Állandó jellegű változásokat 
észleltek a feldolgozás során is, ami még jobban kihangsúlyozandóbbá teszi, 
hogy vizsgálataikat nem steril olajmintán végezték, tehát annak az eldönté-
sére, hogy a kérdéses vegyületek az olajban eredetileg is megtalálhatók-e, 
steril mintákon kell a vizsgálatokat — a jól bevált módszerrel — elvégezni. 

A kísérleti adatok azt mutatják, hogy a megvizsgált nagylengyeli 
olajban olyan felületaktív anyagok vannak, amelyek képesek a tárolókőzet 
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eredetileg hidrofil jellegét hidrofóbbá változtatni. Ennek a tároló művelési 
rendszerének meghatározásában nagy a jelentősége, sőt a kőzetfelületen ad-
szorbeálódott természetes tenzidok számos megvizsgált szintetikus tenzid 
hatására sem deszorbeálódnak. 

Elméleti szempontból nagy jelentőségű a nedvesítési szögre vonatkozó 
negatív megállapításuk. Ezek szerint a szilárd és folyékony fázis határán 
kialakuló határfelületi feszültség értékében a legdöntőbb szerepet az adszorp-
ciós folyamatok játsszák és ezt nem az olaj alapvető kémiai jellege, hanem 
a benne száz és ezred százalékban jelenlevő kapilláraktív anyagok határozzák 
meg. Az ultraibolya és infravörös spektroszkópiával kiválasztott porfirinek 
és egyéb nitrogén és oxigén tartalmú vegyületek és oldalláncok több gyakorlati 
kérdés megoldásában nyúj thatnak segítséget. 

A nagylengyeli olajból sikeresen izolált aktív frakció nagy adszorpciós 
készsége alapján felmerült az a gondolat, hogy ezt az erősen hidrofobizáló 
felületaktív anyagot kiíttalpkezeléshez használják. 

Mivel az olajokhoz hasonlóan, a rétegvizekben található organikus anya-
gok — a migrálás közben a vizes fázisba átment felületaktív anyagok — 
vizsgálatait is el tudják végezni, remélhető, hogy e vizsgálati módszerek 
eredményei a genetikai kutatásokban is felhasználhatók lesznek. 

A szénliidrogénkiszorítás mechanizmusának vizsgálatára irányuló munká-
latokat Z O L T Á N G Y Ő Z Ő vezeti. Folytatták és befejezték a különböző szilárdí-
tással készített szintetikus kőzetminták fizikai paramétereinek meghatározását 
(zsugorítás, cementálás üvegporral, vízüveggel, CaC03-tal), Vizsgálták a pórus-
kitöltődés, a térfogati kontrakció és a szemcsék plasztikus deformációjának 
hatását. Meghatározták a porózus-közegbeni gázáramlás molekuláris, visz-
kózus és turbulens tartományok közti átmeneti viszonyait. Folytatták a 
fajlagos felület meghatározását. 

Vizsgálták homokkő minták folyadékos áteresztőképességének csökke-
nését az idővel. Széles területen vizsgálták a kapilláris nyomás és nem-redukál-
ható víztelítettség mérését centrifugá\ al, saját szerkesztésű műanyag forgó-
tárcsák alkalmazásával és véghatás abszorberekkel. A kísérleti és elméleti 
munka eredménye egy megbízható és gyors módszer a kapilláris nyomás 
mérésére. Folytat ták a spontán felszívással történő olajkiszorítás mechanizmusá-
nak tanulmányozását, első ízben természetes kőzetmintákon és telepfolyadé-
kokkal, a kísérleti munka mellett elméleti riton is. 

Ha mindehhez a vizsgálathoz és eredményhez még hozzátesszük geofizikai 
műszer- és módszer-fejlesztésünk terén a nagyobb mélységű szeizmikus lehato-
lás és pontosabb mélyszerkezeti kép megrajzolását lehetővé tevő fejlődést és 
a fúrólyukakban történő méréseknek a víz és olaj, illetve gáztelítettségre 
vonatkozó ki tűnő új eredményeit, akkor összefoglalóan megállapíthatjuk, bogy 
az elmúlt esztendő alatt igen nagy lépést t e t tünk előre a magyarországi szén-
hidrogének és mélységi vizek felhalmozódásainak megismerése területén. 
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