
MAGYAR GEOFIZIKA VIII. ÉVF. 2 -3 . SZ.

Az ellenállásszelvényezés kombiiaatív 
alkalmazása a szénhidrogénkntatásban

B A R L A I Z O L T Á N

A  magyar kőolaj- és fqldgázbány ászainál ma már valamennyi ellenállás szelvény ező módszert 
alkalmazzák, kivéve a közel jövőben bevezetésre kerülő indukciós módszert. A  gazdaságosság szempontja 
szükségessé tette az egyes területekre — az ott uralkodó helyi viszonyok figyelembevételével — optimális 
szelvényezési kombinációk összeállítását, a különböző módszerek és kombinációk hatékonyságának 
meghatározásával együtt. A  vizsgálatok célja mindig az ellenállás szelvényezés három fő ismeretlenének 
{On = a kőzet tényleges faji. ellenállása, qa =  az infiltrációs zóna faji. ellenállása, D  = az infiltrációs 
zóna átmérője) meghatározása.

A  szondák tulajdonságainak leírására a látszólagos ellenállásoknak ( q^) az egyes változók szerinti 
első parciális deriváltjait használva a szondákat három csoportba oszthatjuk aszerint, hogy a) a tény
leges ellenállást, b) az infiltrációs zóna ellenállását, vagy c) mindkettőnek változásait érzékelik. A  kü
lönféle geológiai rétegsorokban alkalmazandó szelvény kombinációkat olyan szondákból kell összeállíta
nunk, amelyek az adott geológiai és fúrástechnikai feltételek mellett mindhárom szondatípust képvi
selik.

A  cikk a kétkomponensű kombinációkat vizsgálja meg részletesen, mert ezeket a gyakorlati m un
kában érdemes előnyben részesíteni. Egyes esetekben azonban 3- vagy 4-komponensü kombinációk 
alkalmazásának szükségessége is fennáll, ami kijelöli a további kutatások irányát.

В настоящее время в венгерской нефтяной и газовой промышленности применяются 
уж е все виды электрического каротажа методом сопротивления, за исключением индукци
онного каротажа, внедрение которого предусматривается на ближайшее будущее. Требо
вания по экономичности вызвали необходимость разработать оптимальный комплекс 
каротажных методов для отдельных районов, с учетом существующих там локальных 
условий, с одновременным определением эффектьвности отдельных методов и комплексов. 
Целью исследований является всегда определение трех основных неизвестных электрического 
каротажа (о.т -  естественное удельное сопротивление пород, 2 а  -  удельное сопротив
ление инфильтрационной зоны, D -  диаметр инфильтрационной зоны).

Если для описания свойств применяемых зондов использовать первые частные про
изводные кажущихся сопротивлений ( рк)  по отдельным переменным, то зонды можно 
разделить на три группы, а именно, на зонды, чувствительные к а) естественному сопро
тивлению, б) сопротивлению инфильтрационной зоны или к в )  изменениям обоих значе
ний. При каротажных работах в различных геологических разрезах необходимо подбирать 
такой комплекс зондов, который, при данных условиях геологического строения и техники 
бурения, представлял бы собой все три типа зондов.

В настоящей работе подробно описываются комплексы с двумя компонентами, 
поскольку на практике им дается предпочтение. Однако, в некоторых случаях возникает 
необходимость применять комьлексы с 3 или 4 компонентами, чем и намечается направ
ление дальнейших исследований.

In  der ungarischen Erdöl- und Gasschürfung werden zurzeit schon alle Widerstandsprofiliermetho
den angewendet — mit der Ausnahme der Induktionsmethode, die in Kürze eingeführt wird. A u s dem 
Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit wurde es notwendig, die für die einzelnen Gebiete — mit Rück
sicht auf die dort geltenden lokalen Verhältnisse — optimalen Profilierungskombinationen zusam
menzustellen, samt der Bestimmung der Effektivität der verschiedenen Methoden und Kombinatio
nen. Zweck der Untersuchung ist immer die Bestimmung der drei Hauptunbekannten der Wider
standsprofilierung ( Qn — wahrer spezifischer Widerstand des Gesteins, Qa = spezifischer Wider
stand der Infliltrationszone, D  = Durchmesser der Infiltrationszone).

Wenn f ür die Beschreibung der Eigenschaften der Sonden die ersten partiellen Differentialquoti
enten des Scheinwiderstandes ( o^) genommen werden, können die Sonden in drei Gruppen verteilt 
werden, je nachdem sie a) den tatsächlichen Widerstand, b) den Widerstand der Infiltrationszone 
oder aber c) die Änderung beider wahrnehmen können. Die bei einer gegebenen Schichtenfolge anzu
wendenden Profilkombinationen müssen aus Sonden zusammengestellt werden, die — in den gegebe
nen geologischen und bohrtechnischen Bedingungen — alle drei Sondentypen vertreten.

Im, Aufsatze werden die aus zwei Komponenten bestehenden Kombinationen näher untersucht, 
da diese bei der praktischen Arbeit vorzuziehen sind. E s gibt aber auch Fälle, wo auch Kombinationen 
mit 3 oder 4 Komponenten anzuwenden sind.
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n — a kőzet tényleges faji. ellenállása 
gA — az infiltrációs zóna faji. ellenállása 
D =z az infiltrációs zóna átmérője.
E három ismeretlenhez néha hozzájön még egy negyedik is: 
g : az ,,annulus” faji. ellenállása.

A magyar kőolaj- és földgázbányászatnál ma már valamennyi ellenállás- 
s z e l vényező módszert alkalmazzuk, az indukciós módszert kivéve, amit a kö
zeljövőben szintén bevezetünk. Az utóbbi években egyes esetekben feleslege
sen túl sok ellenállásszelvényező módszert alkalmaztunk, ezért szü csegesse 
vált az egves területekre -  a rétegsor és a fúróiszap tulajdonságait figyelembe 
vevő -  optimális szelvényezési programok összeállítása. Ehhez -  meghatáro
zott követelmények alapján -  igyekeztünk megállapítani a különféle módsze
rek és kombinációk hatékonyságát. A hatékonyságot a szondák es azok kom
binációinak azon tulajdonságai határozzák meg, amelyek dontoek az informá
ciószerzés pontossága és egyértelműsége szempontjából.

A szondák tulajdonságainak leírására legalkalmasabbaknak találtuk a
látszólagos ellenállásoknak ( ok) az egyes változók szerinti első parciális derivált
jait. Az első deriváltak megmutatják, hogy a látszólagos ellenállás milyen ér
zékenyen függ egyrészt a meghatározandó főismeretlenektol, ( Qa, y b  más
részt a feladat megoldását zavaró további mennyiségektől, amelyeket a fúró
lyuk és a benne levő folyadék, továbbá a vizsgált réteget ágyazó, es a szomszé
dos geológiai képződmények keltenek; ezek:



bináeiós szerepének jellemzésére a szondákat három főcsoportba soroltuk, az 
első deriváltak alapján:

a)-típus szondák, amelyek a tényleges ellenállást érzékelik:

ÖQk &QK ^Qk gtbssO

dgn ’ bD ’  bh ’ dQs ’ dtmc ’

c)-típusú szondák, amelyek érzékelik mind a valódi ellenállás, mind az 
infiltrációs zóna ellenállásának és átmérőjének változásait, ezáltal vegyes sze
repet töltenek be a kombinációkban:

ÖQk двк _  n 
dgn áq a áD

fW  h * ,  stb^O. 
dh dgs

A különféle geológiai rétegsorokban alkalmazandó szelvénykombinációkat 
olyan szondákból kell összeállítani, amelyek az adott geológiai és fúrástechni
kai feltételek mellett képviselik mindhárom szondatípust.

Az ellenállásszelvényezés eddigi története folyamán 2-, 3- és 4-kompo- 
nensű kombinációkat hoztak létre.

A 2-komponensű kombinációkat akkor alkalmazzák, amikor valamelyik 
főismeretlen, qA vagy D előre meghatározható és az ellenálláskombinációra csak 
a másik két főismeretlen ( qn és D, vagy qjjés qA)  meghatározását kell bízni.

Az esetek jelentős részében, amikor egyik főismeretlen sem határozható 
meg előre, 5-komponensű kombinációkat alkalmaznak.

,,Annulus” kialakulásakor 4-komponensű kombinációk alkalmazására is 
szükség lehet.

szelvénykombinációk alapesetét a 2-komponensű kombináció képezi, a 
magasabbrendű kombinációk tulajdonképpen ennek multiplikálásából épül
nek fel.

A 2-komponensű kombinációknál a látszólagos fajlagos ellenállások egyes 
görbeseregein konstans értéken tartják az infiltrációs zóna átmérőjét, vagy 
annak faji. ellenállását, miközben a másik két fő változót változtatják. Mi a 
különféle kombinációk hatékonyságának megállapításához olyan 2 -komponen-
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sfi görbeseregeket szerkesztettünk, amelyeknél az infiltrációs zóna ellenállása 
( Qa)  állandó érték. Néhány példát mutatunk be a konvencionális szondák kö
réből.

Az 1. ábrán a BKZ eljárás 8 m-es és 1 m-es gradiens szondáiból összeállí
tott kombináció egyik görbeseregét látjuk laza homokkövekre, amikor gA/gc =  
=  5. A folytonos vonalú görbesereg paramétere a tényleges fajlagos ellenállás, 
a szaggatott vonalúé az infiltrációs zóna átmérője. A görbesereg csomópontja 
a gij=  gA speciális esethez tartozik; ettől balra helyezkednek el a növelő elá
rasztás pontjai, amikor gA >  gn, jobbra pedig a csökkentő elárasztás esetei, ami
kor gA <  gn. A kombinációban a 8 m-es szonda aj-típusú, az 1 m-es pedig c^-tí
pusú szonda szerepét tölti be. A szaggatott görbeseregvonalak jól szétnyílnak 
D\d<8 elárasztási átmérők mellett, tehát a kombináció jó megoldást nyújt 
g A-ve és D -те sekély és közepes elárasztási mélységek mellett. Mély elárasztá
soknál a szaggatott vonalak már zsúfolódnak, a megoldás nem kielégítő.

A 2. ábrán az 1 m-es szonda helyett 2 m-es gradiens szonda szerepel c)- 
típusú szondaként. E kombináció jó megoldást nyújt a mély és a közepes elá
rasztásokra, amikor D\d>4, itt viszont sekély elárasztások mellett zsúfolódnak 
a szaggatott görbék.

A 3. ábrán a kisporozitású tárolókőzetekre látjuk a 8 m-es és 1 m-es gra
diens szondák kombinációját, amikor gAlgc =  40. Itt kielégítő megoldásról már 
csak a növelő elárasztások tartományában lehet beszélni, ott is csak Did <4  
sekély elárasztások mellett. A jobb oldali mezőnyben a szaggatott vonalak már 
erősen zsúfolódnak, itt nem kapunk jó megoldást, legalábbis D-értékére.

A 4. ábrán a Gulf Coast módszer rövid és hosszú potenciálszondáinak kom-
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binációjára mutatunk be görbesereget laza homokkövekre, q A \qc = 5-nél. 
Itt sekély és közepes elárasztásoknál, D\d<5 mellett kielégítő a megoldás.

Az 5. ábrán ugyanezt a kombinációt láthatjuk kisporozitású kőzetekre, 
q a I qc =  40-n é  1. Itt a megoldás már csak a bal oldali mezőnyben kielégítő, ott 
is csak D\d<5 elárasztási átmérőknél.
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A bemutatott példák is érzékeltetik a konvencionális ellenálláskombiná
ciók, így a BKZ és a Gulf Coast módszer hatékonyságára tett alábbi megálla
pításokat.

1. A konvencionális szondák kombinációi a 2<5%-nál nagyobb effektiv 
porozitású tárolókőzetekre adnak jó megoldást.

2. A konvencionális módszerek a növelő elárasztások ( q A >  Qn) esetében 
hatékonyabbak mint csökkentő elárasztásoknál; emiatt is nem jól alkalmaz
hatók sós iszappal fúrt lyukakban.

E korlátozottságokhoz hozzájárul még egy lényeges nehézség. A réteg 
véges vastagsága, illetve az ágyazó rétegek ellenállása lényeges hatást gyakorol 
a gradiens és a potenciálszondák látszólagos ellenállásaira, különféle árnyéko- 
lási jelenségek lépnek fel, különösen nagy ellenálláskontrasztok esetén. A kon
vencionális kombinációk hatékony alkalmazása azért is a nagy és közepes poro
zitású tárolókőzetek szelvényezésére korlátozódik és kizáró tényezőként szerepel 
sós fúróiszapok használata. A kombinatív görbeseregeket a rétegvastagságtól 
függő látszólagos fajlagos ellenállásokkal kell felépíteni, emiatt a konvencionális 
kombinációknál nagyszámú görbesereg-lappal oldható csak meg a gyakorlati 
interpretáció.

A konvencionális kombinációk fogyatékosságain a fókuszozott ellenállás- 
mérő szondák és azok kombinációinak alkalmazásával lehet — ha nem is tel
jesen, de nagyrészt —segíteni.

A laterolog és az indukciós szondáknál a látszólagos faji. ellenállás alig 
függ a réteg vastagságától és az ágyazó formációk ellenállásától akkor, ha a 
réteg — illetve rétegszakasz vastagsága nem kisebb 2 ra-nél, és megjegyezhet
jük, hogy az ipari értékű rétegek kielégítik ezt a követelményt. A 7-elektródás 
laterolog szondáknál fellépnek ugyan zavaró jelenségek erősen heterogén ré
tegsorokban, így az ún. ,,vállhatás” és ,}a pozitív térvisszacsatolás” , azonban 
ezeket egyrészt ki lehet szűrni más szelvényekkel — pl. mikrolaterologgal — 
történő összehasonlítás útján, másrészt folyamatban vannak fejlesztő munkák 
e zavaró jelenségek megszüntetésére.

A fókuszozott ellenállásmérő szondák kombinációinál a kiértékelési görbe
seregeket valószínűleg elegendő lesz a végtelen vastag rétegek esetére felépí
teni, mivel a rétegvastagsággal szembeni érzéketlenség következtében a látszó
lagos ellenállásokat korrigálni lehet a végtelen vastag réteghez tartozó értékek
re. Ezzel lényegesen csökkenthető a kiértékelési görbeseregek száma, ami jelen
tős kényelmet biztosít a gyakorlati interpretációs munkában.

A fókuszozott áramterű szondák jelenlegi két alapvető képviselője, a la
terolog és az indukciós szonda, kölcsönösen kiegészítik egymást a hatékony 
alkalmazhatóság szempontjából. Míg a laterolog szondák leghatékonyabban 
alkalmazhatók közepes és nagy faji. ellenállású kőzetekben, sós fúróiszapok 
használata mellett, ellenállás csökkentő infiltrációknál, addig az indukciós szon
dák optimálisan alkalmazhatók a kis fajlagos ellenállású kőzetekben, édes fúró
iszapok használatánál, ellenállásnövelő infiltrációk mellett. Az indukciós szon
dák leghatékonyabb alkalmazási területe a 10 ohmm-né 1 kisebb ellenállású ré
tegek sokának szelvénye, továbbá olaj bázisú iszapban történő szelvényezés, 
ugyanakkor a laterolog hatékony alkalmazása a 2 ohmm-né\ nagyobb ellep - 
állású rétegsorokban és sós fúróiszapokban jelentkezik.

Néhány példát mutatunk be a fókuszozott szondák 2-komponensű kom
binációira; e példák rávilágítanak a hatékony alkalmazás lehetőségeire.
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0. ábra
Фиг. 6.
F i 6 .

A 6. ábrán a mélyható
sugarú laterolog és a pszeu- 
dolaterolog kombinációját 
látjuk mérsékelt porozitású 
kőzetben q^Iqc = 40 mel
lett. Látható, hogy ez a 
kombináció ki váló megoldást 
nyújt qn és D meghatáro
zására a csökkentő elárasz
tás tartományában, egészen 
D\d = 10 infiltrációs átmé
rőig ; a bal mezőnyben a 
megoldás már gyengébb, 
csak sekély elárasztások 
mellett kielégítő.

A 7. ábrán ugyanez a 
kombináció látható igen 
kis porozitású kőzetekben, 
Qa Iqc =  200-nál. A megol
dás a jobb mezőnyben to

vábbra is kiváló, a poro- 
zitás lényeges csökkenése 
ellenére.

Emlékeztetünk arra,, 
hogy a konvencionális 
szondák kombinációi 
дА1дс = 40 mellett már 
nem nyújtottak kielégítő 
megoldást, különösen a 
jobb mezőnyben, ugyan
akkor a laterolog kombi- 
natív alkalmazása lehe
tővé teszi az ellenállás- 
szelvényezés feladatának 
megoldását a mérsékelt 
és a kisporozitású kőze
tek tartományában, ott 
ahol a feladat konvencio
nális szelvényezéssel már 
nem oldható meg.

7. ábra 
Фиг. 7. 
Fig. 7.
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8. ábra 
Фиг. 8.
Fig. 8.

Nagy porozitású kőzetek
ben a mély behatolási! laterolog 
és pszeudolaterolog kombiná
ciója már kedvezőtlenebb. A 
8. ábrán látható, hogy e kombi
náció kétértelmű megoldásra 
vezet Pj Iqc =  10-nél növelő, 
elárasztások és sekély infii - 
trációs mélységek mellett, ami
kor D\d<2. Ez lényeges fogya
tékosság, mivel nagy porozitású 
tárolókőzetekben gyakoriak a 
sekély filtrációk kis vízleadású 
fúróiszapok használatakor. 
Csökkentő elárasztások ese
tén , tehát"sósiszapos fúrástech - 
nika alkalmazásakor az a kom
bináció nagy porozitású tárolókő
zetekben is hatékony marad, mi
ként jól látható a 8 . ábra jobb
oldali mezőnyének kedvező ala
kulásából.

A bemutatott 6 ., 7. és 8 . ábrák analízise alapján arra a következtetésre 
lehet jutni, hogy a laterolog módszer a tárolókőzetek porozitásúnak teljes tar
tományában jól alkalmazható a tényleges fajlagos ellenállás és az infiltrációs 
zóna átmérőjének meghatározására, ha az infiltrációs zóna fajlagos ellenállását 
előzőleg más módszerrel, pl. mikrolaterolog segítségével már meghatároztuk. 
Ez a hatékony alkalmazás azonban csak a csökkentő elárasztások ( Qj <  gc) mel
lett jelentkezik a jelenleg használt 7-elektródos laterolog és pszeudolaterolog 
szondák kombinálásakor. Ezt a lehetőséget sós iszapos fúrástechnika alkalma
zásával biztosíthatjuk. Célszerű az iszap ellenállását a rétegvíz ellenállásához 
( gw) képest az alábbi értékre beállítani:

1 I
“  I * Qwо j

Ebben az esetben az interpretációs munkapont már a víztároló permeábilis 
rétegeknél is a kiértékelési görbesereg jobb mezőnyében helyezkedik el, a szén
hidrogéntároló produktív rétegek pontjai pedig messze jobbra fognak elhe
lyezkedni a qn = Од helyzetű csomóponthoz képest.

Fenti megfontolások alapján bevezetjük a sósiszapos fúrási technikát és 
ehhez kapcsolódóan a laterolog szelvényezést a jelenlegi legjelentősebb szénhidro
géntároló területünkön, a Szeged melletti Algyőn. Az elsőízben az Algyő-21-es 
fúrásban alkalmazott sós iszapos technika és a felvett laterolog szelvénykom
bináció messzemenően igazolta e törekvés realitását. Ugyanilyen irányban
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fejlesztjük az ellenállásszelvényezést a 4500 — 6000 m mélységű mélyszerkezet
kutató fúrásainkban is.

Édes iszapokkal fúrt, nagy porozitású tárolókőzetekre a soktekercs induk
ciós szondák a leghatékonyabbak a tényleges fajlagos ellenállás meghatározá
sára, különösen mély infiltrációk esetén. A 9. ábrán bemutatjuk a Schlumber- 
ger Társaság által alkalmazott indukciós szondák leghatékonyabb 2-komponensű 
kombinációit; ezeknél kombinációs párként laterolog szondát alkalmaznak. A 
9. ábra görbeseregeit a Schlumberger Társaság 1963. évi Kiértékelési Görbesereg- 
gyűjteménye alapján szerkesztettük oly módon, hogy a bal mezőnyben az a)- 
típusú szondaként viselkedő 6FF40 indukciós szondát a c^-típusú optimális 
laterolog szondával kombináltuk, a jobb mezőnyben viszony a gyenge a)-tí
pusú szondaként viselkedő optimális laterolog szondát a c ) -típusú szondaként 
viselkedő 5FF40 indukciós szondával társítottuk. Látható, hogy a bal mezőny
ben kiváló megoldás adódik дя -ге és D-re, a jobb mezőnyben viszont a megoldás 
nem tekinthető kedvezőnek: ott a qn vonalak menete meglehetősen ferde és 
sekély filtrációs mélységek D\d<3) mellett kétértelműség lép fel. A jobb me
zőnyre ennél kedvezőbb megoldást láttunk már a 8 . ábrán, a mélybehatolású 
laterolog-pszeudolaterolog kombinációjánál.

Növelő infiltrációk ( qa< qc)  mellett azonban kétségtelenül az indukciós 
szonda — laterolog szonda kombinációja adja a legjobb megoldást nagyporozi- 
tásri tárolókőzetekben a jelenleg ismert szondák köréből. A lehetőségek azon
ban még nincsenek kimerítve.

A 10. ábrán egy példát mutatunk be egy normalizált laterolog szonda és a 
pszeudolaterolog kombinációjára nagyporozitású kőzetekben ( QaIqc =  Ю). 
Látható, hogy a megoldás kiváló a jobb mezőnyben Djd<8,  a bal mezőnyben 
D\d<6 tartományban. Összehasonlítva a bal mezőnyt az indukciós szondára 
vonatkozó 9. ábra bal mezőnyével látható, hogy komoly remények fűzhetők a 
normalizált laterolog szonda bevezetéséhez édes iszappal mélyített fúrásokban is.

109



10. ábra
Фаг. 10. 
Fig. 10.

Előzőkben az ellenállásszelvényezés kombinatív alkalmazását a 2-kompo- 
nensű kombinációk alapján vizsgáltam, mivel jelenleg ezek vannak legjobban 
kidolgozva, de ezzel azon véleményemet is kifejezésre kívántam juttatni, hogy 
a gyakorlati munkában érdemes előnyben részesíteni a 2-komponensű kombiná
ciókat. Ahol azonban sem ^ ,se m  D nem határozható meg, illetve nem becsül
hető elég pontosan előre, ott természetesen a kettőnél több komponenst! kombi
nációkhoz kell folyamodni. A fókuszozott szondák publikált kombinációi kö
zött a Schlumberger Társaság 4-komponensű Grand Slam módszere és annak 
egyszerűsített 3-komponensű változatai képviselik a jelenlegi legkorszerűbb 
szintet nagyporozitású és közepes porozitású tárolókőzetekben, elsősorban édes 
fúróiszapok használatakor, azonban megállapítható, hogy további lehetőségek 
és egyúttal szükséges tennivalók vannak még a fókuszozott szondák kidolgozása és 
kombinatív alkalmazása terén.
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