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A metamorf kozetanyagú szénhidrogéntárolók 
mélyfúrási geofizikai (karotázs) interpretációjának

kérdései
K I S S  B É R  T Á L Á N * - T Ó T H  J Ó Z S E F *

A metamorf kozetanyagú, kis- és kettős porozitású szénhidrogéntárolók karotázs interpretációja 
sajátosan nehéz feladat. A cikk foglálkozik ezen tárolóik tulajdonságaival, a szelvényértelmezés problé
máival és bemutat egy olyan értelmezési eljárást, amely lehetővé teszi a metamorf télrolók legfontosabb 
tár olé)jellemzőinek meghatározáséit korlátozott szelvényválaszték mellett.

Каротажная интерпретация метаморфических коллекторов углеводородов малой или 
двойной пористости является по своим особенностям сложной задачей. В статье изложены 
свойства этих коллекторов, проблемы каротажной интерпретации и показан такой метод 
интерпретации, который дает возможность определить важнейшие параметры мета
морфических коллекторов при ограниченном количестве каротажных кривых.

Interpretation of hydrocarbon bearing formations with metam,orphic lithology and with low or 
double porosity is an especially difficukt problem to be solved. This paper deals with the features of 
these reservoirs and with some problems of log interpretation. It presents an evalyatin procedure which 
allows determination of the most important metamorphic reservoir parameters in possession of limited 
assortment of logs.

1. Bevezetés

Magyarországon a kristályos alaphegység repedezett, mállott zónáihoz kap
csolódó szénhidrogéntárolók kutatása az utóbbi években kiemelt feladattá vált. 
Az elmúlt néhány évben megtalált szénhidrogénkészlet többsége az alapliegységi 
metamorf kőzet anyagú tárolókhoz kapcsolódik.

A metamorf szénhidrogéntárolókat általában heterogén litológia, kis- és ket
tős porozitás, bonyolult-blokkos felépítés jellemzi. Kutatásuknál a mélyfúrási 
geofizikára jelentős feladat hárul, mivel említett tulajdonságaik miatt e bonyo
lultabb kutatási feladat megoldásához az adatszolgáltatással szemben támasztott 
követelmények megegyeznek az üledékes — törmelékes tárolókőzetek esetén 
megszokott színvonallal.

A mélyfúrási geofizikai feladatok megoldását nehezítette az, hogy
— a szelvényezés technikai bázisának fejlődése (a mérhető fizikai paraméterek 

száma) az igényeknél lassúbb volt.
— az optimális szelvényezési program a mérések jelentős részénél — különböző 

okok miatt — nem hajtható végre.

Az előbbiek szükségessé tették egy olyan interpretációs eljárás kidolgozását, 
amely az optimálisnál szűkösebb szelvényezési választék mellett is az adatszol
gáltatás színvonalát az elvárásokhoz közelíti.

* Kőolajkutató Válla/at, Szolnok.
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2. A metamorf szénhidrogéntárolók jellemzői

Mélyfúrási geofizikai szempontból a metamorf szénhidrogéntárolókat poro- 
zitástípus szerint csoportosítjuk. Ez alapján a tárolók három csoportra osztha
tók :

a) Elsődleges porozitású ( F I  — F II ) tárolók. Porozitásúk kicsi vagy köze- 
pes ( F I M X < 20% ).

h) Másodlagos, vagy döntő másodlagos (repedezett-üreges) porozitású 
(F I  =  FI2) tárolók. Rendszerint kis összporozitással (FITO < 10%) rendelkez
nek, a repedezettségből származó porozitásúk nem haladja meg az 1 — 2%-ot, 
az üregeké viszont FUJ M X  ~  15% is lehet.

h) Vegyes porozitású (F I  =  F I1 + FI2) tárolók. Döntően kicsi (FITO  
<10% ), esetenként közepes {FITO -5-10 — 20%) összporozitással rendelkeznek.

Az eddig megismert tárolóknál mindhárom porozitástípus (elsődleges, üre
ges, repedezett) megtalálható, illetve egy tárolón belül is elkülöníthető.

A tárolók kőzetanyagukat tekintve általában az alábbi kőzettípusokhoz 
kapcsolódnak:

a) Metamorf konglomerátum és breccsa. A metamorf alaphegység kőzetei
nek lepusztulása, áthalmozódása és diagenezite útján keletkezett. A szemcsék 
cement áló anyaga kvarc, karbonát, agyag vagy finomszejncsés saját kőzetanyag.

b) Gneisz. Döntően földpátokból (> 20% ); kvarcból és színes elegyrészek
ből állnak. A csillámok mennyisége < 10%. A földpátok mállásából agyagásvá
nyok (nagy víztartalmú alumínium szilikátok) keletkeznek.

c) Csillámpala. Erősen palás szerkezetű, nagy csillámtartalmú (>50% ) 
metamorf kőzet. Kvarctartalma 20%-nál kisebb.

d) Amfibolit. Uralkodóan amfibolból és plagioklászokból álló kőzet. Kvarc- 
tartalma nincs vagy minimális.

e) Kvarcit. Igen nagy szilárdságú, 80%-nál magasabb kvarctartalmú kő
zet. Egyéb ásványai főleg csillámok.

A metamorf kőzetek ásványai lényegében alumínium szilikátok. Összetéte
lük alapján megkülönbözteti ezeket egymástól a mélyfúrási geofizikai jellemzőik 
szempontjából is lényeges K, Fe, Al, Mg, Si02 és (OH)-  tartalmuk:

— Természetes gammasugárzásuk döntően a kálium (K40) mennyiségétől
függ-

— Az Al, Fe és Mg tartalmuk egyrészt sűrűségüket, másrészt a nehézato
mok mennyiségét befolyásolja. Ezen keresztül a gamma fotonok elnyelődését 
szabják meg. A neutronok radiációs befogásakor lágy gamma fotonok is kelet
keznek, amelyek a nehéz atomokra nagyon érzékenyek, mivel a fotoelnyelési 
együttható közelítőleg a rendszám negyedik hatványa szerint nő.

— Az előbbi hatás, valamint az Si02 és (OH)-  mennyisége a neutron poro- 
zitás litológiai korrekciójának mértékét, a hidrogén indexet (JII), illetve ennek 
,,egyénért ékét” határozza meg.

— A földpátok mállásával keletkező agyagásványok (magas víztartalmú 
alumínium szilikátok) — a neutron porozitás mellett — elektromos fajlagos el
lenállásukat is befolyásolják.

A kőzetek kémiai összetétele (az ásványalkotók egymáshoz viszonyított 
aránya) egy összleten belül is változik. Ez, valamint a heterogén pórusgeometria 
azt eredményezi, hogy egy ,,kőzettanilag homogén” összlet mélyfúrási geofizikai 
tulajdonságait az adott összlet re változónak kell tekinteni.
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м\ metamorf kőzetekben „rétegtelepek” és halmaztelepek egyaránt kiala
kulhatnak. Ez utóbbiak jellemzői:
— nagy etázsvastagság;
— általában blokkos felépítés;
— blokkonként változó fázishatárok;
— a telepek víz test tel is rendelkeznek.
A tárolók fenti jellemzői a mélyfúrási geofizikai (karotázs) interpretáció mód
szerét és lehetőségeit nagymértékben befolyásolják.

3. A metamorf tárolók mélyfúrási geofizikai (karotázs) interpretációja

A metamorf szénhidrogéntárolókban a meghatározható tárolójellemzők 
száma függ:
— a porozitás típusától,
— a porozitás nagyságától,
— a porozitások (FII  és FI2)  arányától,
— a tárolókőzet típusától (ásványos összetételétől),
— a mindenkor rendelkezésre álló szelvényezési választéktól.

A hazai metamorf szénhidrogéntárolókat harántoló fázisokban rendszerint 
az alábbi szelvényeket vették fel: r
— laterolog sorozat ( OL; PLH\ PLE),
— mikrolaterolog ( MLL),
— mikrolog (M L),
— természetes potenciál (SP),
— természetes gamma (TG),
— neutron gamma 0,6 m (NG),
— lyukátmérő (DL),
— hőmérséklet (TEL),

A szelvényezési program esetenként kiegészül akusztikus terjedési idő 
(ATL) és kőzetsűrűség (DEIj) méréssel is.

A metamorf, kettős porozitású tárolókőzetben a szelvények felhasználható
sága a tárolójellemzők meghatározásánál lényegesen eltér a törmelékes, üledékes 
tárolóktól a következők miatt.
3.1. A szelvények felosztása.

3.1.1. Litológiai szelvények. (1. ábra)
a) A természetes potenciál (SP) szelvény a sós fúróiszapok és a nagy elekt

romos fajlagos ellenállású kőzetek miatt döntően nem a porozitás-permeabilitás 
változásokat tükrözi, a kis porozitással együttjáró mély elárasztás miatt jelleg
telenné válhat. Repedezett zónákban döntően az áramlási potenciálból szár
mazik. Mennyiségi számításokra ((RW , VSH) nem alkalmas. Kvalitatíve fel
használható a permeabilis szakaszok elkülönítésére, valamint az agyagtartalom 
becslésére. A rétegvíz elektromos fajlagos ellenállását (R W ) vízmintából kell 
meghatározni.

b) Természetes gamma (TG) a metamorf kőzetek nagy természetes gamma 
sugárzása miatt felhasználható az üledékes- metamorf összlet határának meg
határozására, valamint az üreges-makrorepedezett zónák kijelölésére. Mennyiségi
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1. ábra. Kettős porozitású metamorf tárolóban felvett mélyfúrási geo
fizikai szelvények.

Puc. 1. К а р ота ж н ы е кривы е, полученны е в м етам орф и чески х к ол 
л ек тор а х  с двой н ой  п ор и ст ость ю

Fig. 1. Well logs run against a metamorphic reservoir with double
porosity.

számításoknál a neutron-gamma mérések korrekciójánál alkalmazzuk. Agyag
tartalom (VSH ) meghatározására nem alkalmas, mivel a kőzetmátrix is tartal
maz gamma sugárzó elemeket.

c) A mikrolog (M L) metamorf kőzetekben a repedezett zónák, valamint kis 
elektromos-fajlagos ellenállású elsődleges (közepes- és nagy) porozitású permeá- 
bilis szakaszok kijelölésére alkalmas.

d) A mikrolaterolog (M LL) elsősorban a repedezett zónák meghatározására 
használható.

e) A lyukátmérő (D L) felhasználható a permeabilis szakaszok kijelölésére 
(elsődleges porozitású, és mikrorepedésekkel erősen tagolt zónákban iszaple
pény alakul ki) valamint makrorepedezett-üreges szakaszok kimutatására, kvan
titatív interpretációnál pedig a lyukátmérő hatás korrekciójára.
3.1.2. Porozitáskövető szelvények

Az általános minőségi értelmezés a kőzettani tagolást és a litológia jellem
zését teszi lehetővé.
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A mennyiségi értelmezésben a metamorf tárolókban elsősorban a poro
zitás meghatározására, másodsorban az ásványi összetétel becslésére alkal
masak.

a) A neutron gamma (NG) a hazai szénhidrogénkutatá.sban jelenleg leg
gyakrabban alkalmazott neutron szelvényezési eljárás.

Megfelelő korrekciókkal alkalmas a kőzetek összporozitásának meghatáro
zására. Hátránya, hogy kis porozitásoknál {FINLM <1  ~r 3%) porozitás érzé
kenysége csökken.

b) Kőzetsűrűség szelvényből (DEL) is a kőzetek összporozitása határozható 
meg. A porozitás relatív hibáját metamorf kőzetekben a kis porozitás [FI < 
10%), a kőzetek magas Mg, Fe, A1 tartalma, valamint a heterogén kőzet össze
tétel miatt a mátrixsűrűség változása növeli. Alkalmazása nem rendszeres.

c) Akusztikus terjedési idő (A T L ) az elsődleges porozitás (F I I )  meghatáro
zására használható. A számított porozitás hibáját a heterogén kőzetösszetétel 
miatt AT MA  pontatlan értéke jelentősen növeli. Alkalmazása nem rendszeres.

3.1.3. Szaturációs szelvények
A szelvények minőségi értelmezése a rétegsor tagolását, mennyiségi, értel

mezése pedig az érintetlen (RT)-, az elárasztott (R í)- és a kisepert (RXO) zó
nák elektromos fajlagos ellenállását, valamint az elárasztás átmérőjét (D l)  
szolgáltatja.

Mivel a metamorf összlet elektromos fajlagos ellenállása (R T ) a homok
kövekének többszöröse és inhomogenitása is jelentős, valamint kicsi az iszap 
elektromos fajlagos ellenállása (R M <1 2 ohm.m), ezért az ellenállásméréseket
csak laterolog szondákkal lehet végezni. Az ipari gyakorlatban az optimális la- 
terolog (OjOg =  0,8 m; n = 2,5), pszeudo laterolog (O^b =  0,6 m; B1B2 =  3,0 m; 
n =  2,0); pszeudo laterolog „rövid” (0X02 =  0,3 m; BXB2 — 1,0 m; n — 2,0) és 
mikrolaterolog (0X02 = 0,025; n =  4,0) szondákat használunk.

Mivel a RT; Rí és/vagy RXO; valamint D l pontos meghatározása laterolog 
szel vény kombinációból (ROL, RPLH, RPLR) is hosszú folyamat, ezért a gya
korlatban közelítéseket alkalmaztunk. Ezek:
— az ROL egyenlő vagy arányos RT-ve 1;
— az RPLH  egyenlő vagy arányos Rí-ve 1;

Fentiek alapján a kvantitatív interpretációban elsősorban a neutron-gamma 
és a laterolog sorozat szelvényei alkalmazhatók. Az interpretáció digitalizált 
szelvényadatokból számítógépen történik. A feldolgozás lépéseit és a felhasznált 
összefüggéseket a 2. ábrám tüntettük fel.

3.2. A tárolóparaméterek meghatározása

3.2.1. A teljes porozitás meghatározása

A metamorf szénhidrogéntárolók teljes porozitású a neutron gamma szel
vényből kiszámítható, ha a litológia hatását korrekcióba vesszük.
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A neutron-porozitás értékek (F IN LM ) a valóságosnál lényegesen nagyob
bak. A porozitás litológiai korrekciójának nagysága (az un. hidrogén index vagy 
ennek egyénért éke) függ:

— a kőzetet alkotó ásványok hidrogéntartalmától (elsősorban a csillámok 
dúsak hidrogénben),

— neutron gamma esetén a mátrix sűrűségétől (ezen belül is a Mg, Al, Fe 
tartalomtól, melyek szintén a csillámokban gyakoriak),

— a kvarc- és agyagtartalomtól.

A neutron porozitás litológia korrekcióját a fúrások által harántolt összlet 
kőzettani vizsgálatai és a felvett szelvények statisztikus feldolgozása alapján 

' határoztuk meg.
Az' adatokat — FINLM  ,,litho-porosity cross plot” -on ábrázolva (3. ábra)

megállapítottuk [1], hogy a hazai metamorf tárolók három kőzettípusra oszt
hatók. Litológiai korrekciójuk a dolomitéhoz hasonló előjelű, de annál nagyobb 
értékű.

N litológiai korrekció nagyságát az R m-re extrapolált ROL értékek alap
ján határoztuk meg. Az extrapolált érték a ponthalmaz kiegyenlítő egyenesének 
a FIN LM  tengellyel való metszéspontja. Ez alapján:

— a metamorf konglomerátum litológiai korrekciója FINLM  ^ 2%,
— a gneisz litológiai korrekciója FIN LM  ^ 6 % ,
— a csillámpala kitológiai korrekciója FIN LM  ^ 9%.
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Mivel a litológiai korrekció megállapítása azon alapszik, hogy ii^-hez 
FIN  =  0 tartozzon (feltételezve, hogy a kőzetmátrix elektromosan nem vezető) 
ezért egy bizonyos'agyagkorrekciót is tartalmaz.

A korrekciós görbesereget a 4. ábra szemlélteti. A kapott eredmények össze
hasonlítását a Schlumberger CORIBAND internretációval az 1. táblázat szem
lélteti.

1. táblázat—ТйбЛйЦ2 1. —Table 1. 
A Schlumberger vállalat CORIBAND és a „saját”  értelmezés FITO értékeinek összehasonlítása

(„EGYES” mező)
СраЕкение значений, полученных фирмой Шлюмберже (КОРИБАНД) и «собственных» 

результатов интерпретации (площадь ЕДЬЕШ)
Comparison of FITO values taken from Schlumberger CORIBAND interpretation and from that of

Company’s own log interpretation

4. ábra. A neutron — mészkőporozitás metamorf kőzetekkel kiegészített 
litológiai korrekciós görbeserege.

Puc. 4. К ом п л ек с л и тол оги ч еск и х  к ор р ек т и р у ю щ и х  кри вы х  н ей трон -и зве- 
стн я к ов ой  п ор и стости  доп ол н ен н ы х м етам орф ическим и породам и 

Fig. 4. Neutron-limestone porosity charts for making lithological corrections 
completed with charts for metemorphie rocks.
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3.2.2. A r eped esés porozitás (F IF R ) számítása
A kőzetek elektromos fajlagos ellenállása nagyon érzékenyen reagál a re- 

pedezettség okozta kőzetstruktúra változásokra.
A metamorf össziet tagolása és a valódi elektromos fajlagos ellenállás (R T) 

kielégítő pontosságú meghatározása csak laterolog mérések alapján lehetséges. 
Alkalmazva az RT — ROL közelítést, a repedéses porozitás a

Т7ТЛ7) RM ROLBL-ROL
F IF R  = ---------------------------------

ROL R O L B L -R M

összefüggésből számítható.
Az összefüggésben ROLBL a blokk elektromos fajlagos ellenállása mélység

pontonként, amelyet az optimális-laterelog szonda mérne a repedéses porozitás 
nélkül:

A ROLBL előállításával az elsődleges (blokk) porozitás mélységpontonkénti 
változásainak az elektromos fajlagos ellenállásra gyakorolt hatását küszöböljük 
ki azért, hogy tisztán a repedéses porozitás okozta elektromos fajlagos ellenállás 
csökkenések legyenek figyelembe véve a FIFR  számításánál.

3.2.3. A permeabilis szakaszok kijelölése
A permeabilis szakaszok kijelölésére elsősorban a természetes potenciál 

(SP) a neutron gamma (NG), az optimális laterolog ( OL), a mikro (M L; 
M LL) — lyukátmérő (D L), és hőmérséklet — (TEL) szelvényeket, valamint a 
litológiai hatásra korrigált neutron porozitást (F IN L I) használjuk fel.

— Az SP alapján elkülöníthetők a permeabilis szakaszok és emellett a 
nagynyílású repedésekkel szemben (nyelő zónák) jellegzetes SP kép alakul ki 
(1.; 5. ábrák), illetve jelentős (1 —JSP) és JTG • (1 — JSP) növekedés járul mini
mális porozitás növekedéshez. (5. ábra)

— A repedésekkel átjárt szakaszok felismerhetők az SP, ML, MIL, és DL 
szelvények alapján, valamint arról, hogy a neutron porozitás jelentéktelen növe
kedéséhez (~ 2 % ) nagy elektromos fajlagos ellenállás csökkenés (~30  szoros) 
járul, azaz FIFR  értékétől (1.; 5. ábrák).

— Impermeabilis a szakasz, ha a litológiai hatással korrigált neutron poro
zitás FIN LI  ̂  1% és más szelvények (SP, ML, MLL, DL) nem utalnak perme- 
abilitásra, valamint ha a számított repedéses porozitás (FIFR )  kisebb egy kriti
kus értékénél, (pl. F IF R ^  0,2%), Ez utóbbit a rétegvizsgálatok statisztikus fel
dolgozásából lehet meghatározni [1].

— A permeabilis — impermeabilis szakaszok elkülönítésére 1977 óta fel
használjuk a hőmérséklet szelvényt (TE L) is. Ennek alkalmazhatóságát az 
adja, hogy a fúrás során az áteresztőképes repedésekbe iszap hatol. így egy
részt jobban érvényesül az iszap hűtő hatása, másrészt az öblítés megszüntetése 
után az iszapnak a kőzeteknél nagyobb fajhője miatt az áteresztőképes szaka
szokon a hőmérséklet lassabban áll vissza a geotermikus értékre, mint a tömött, 
vagy agyaggal kitöltött (impermeabilis) repedezett szakaszon. A szelvényen az 
áteresztőképes szakaszok a hőmérsékleti gradienshez képest negatív anomáliá
val jelentkeznek. (5. ábra).
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5. ábra. Repedezett áteresztőkápes tárolószakaszokkal 
szemben kialakult hőmérsékleti anomáliák

Puc. 5. Термоаномалии напротив участков коллек
торов с трещиноватой проницаемостью

Fig. 5. Temperature anomalies detected against fractured 
— permeable zones of a reservoir.

3.2.4. A víztelítettség (SW ) megállapítása.
a) Az elsődleges porozitású metamorf tárolókban a számított víztelítettség 

megbízható, ha F I > §  - s-  8%-nál. Ez esetben a szénhidrogén-víz fázishatár ki
jelölhető és a vizes szakaszokon a víztelítettség ~ 100%-nak adódik. A porozitás 
csökkenésével (F I< 6 d- 8%) a víztelítettség számítás pontossága rohamosan 
csökken, mert

— a porozitás relatív hibája (ezáltal a víztelítettségé is) növekszik;
— míg F I >  6 ч-8% esetén a függvénykonstansok (БА; BM; BN) labora

tóriumi mérésekből és szelvényekből megfelelő pontossággal megállapíthatók, 
addig F I c  6 — 8% esetén ezek meghatározhatósága nehézségekbe ütközik, ér
tékük a porozitás nagyságától és típusától jelentősen függ. (Bár megjegyzendő, 
hogy ezen durva törmelékekben a szélsőséges szemcse és pórusméret eloszlás
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— F I >6 ч- 8% esetén is — megnehezíti az SW  megfelelően pontos meghatáro
zását.)

b) Másodlagos ;porozitású metamorf tárolókban a víztelítettség elfogadható 
pontosságú meghatározása nem lehetséges, mivel az igen mély elárasztás miatt a 
mély behatoláséi ellenállásmérő eszközök sem az érintetlen zóna elektromos faj
lagos ellenállását mérik.

c) Vegyes 'porozitású metamorf tárolé>kban a kis elsődleges porozitás (/77  < 
10%) és a másodlagos porozitás mély elárasztást eredményez, ezért a mélybe- 
hatolású ellenállásmérő eszközök indikációit is elsősorban az elárasztott zóna 
el 1 en ál 1 ása bef ol у ásol j a.

A nehézséget fokozza a tárolókőzet ásványi összetételének és a hézagtér 
geometriájának a heterogenitása. Emiatt a számított víztelítettségek inkább a 
litológiai változásokkal, mintsem a víztelítettség változásaival vannak kapcso
latban.
3.3. A metamorf összlet felosztása litológiai egységekre.

Az összlet litológiai egységekre történő felosztása mélyfúrási geofizikai ér
telmezési szempontból a kőzettípusok és a permeabilis-impermeabilis szakaszok 
elkülönítését jelenti.

a) Az üledékes — metamorf kőzethatár természetes-gamma (TG) szelvény 
alapján rendszerint biztosan kijelölhető. A metamorf összleten belül a TG in
dikációk változása az ásványos összetétel megváltozásával hozható kapcsolatba 
(a káliföldpátok feldúsulása TG növekedést, a kvarc feldűsulása TG csökkenést 
okoz).

b) Az —= — FIN  LM  ,,litho-porosity cross, plot” -on a fontosabb meta-
Yr o l  ^  1

morf kőzettípusok (csillámpala, gneisz, metamorf konglomerátum kvarcit) eltérő 
litológiai korrekciójuk miatt elkülönülnek.

A kvarcit litológiai korrekciója —4,3%, a homokkövekével egyező.
c) A LG -  FIN  LM, (1 — JSP) — FIN • (1

R W
litho-porosity cross plotokon ( 6 7 .  ábrák) az elsődleges és a repedéses poro
zitású szakaszok elkülöníthetők.

4. A termelési kútszelvényezés (FWL) alkalmazása
A metamorf tárolók tárolójellemzői közül — az előzőekben elmondottak 

alapján — a kis- és döntően kettős porozitású tárolókban a víz telítettség 
nyitott lyuk szelvényekből nem határozható meg. Ez a tény, valamint a tá
rolók nagy etázs vas tagsága és blokkos felépítése azt eredményezik, hogy a 
tároló csak nagyszámú rétegvizsgálattal ismerhető meg.

A rétegvizsgálatok számának csökkentése érdekében előtérbe került ezen 
tárolókban hosszú nyitott szakaszok vizsgálata és ezzel egyidőben a termelési kút
szelvényezés alkalmazása.

A termelési kvítszelvényezés feladata:
— a beáramlást adó zónák;
— a beáramlás intenzitása (hozamok);
— a kútba lépő fázisok származási helyének (a tároló fázishatárainak) meg
határozása.
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6. ábra. Elsődleges és másodlagos porozitású zónák szét
választása JTG( 1 —JSP) — F IN LM  ” litho prosity cross 

plot”  alapján.
Рис. 6. Разделение зон первичной и вторичной пор
истости на основании JTG(1 — JSP) — F IN L M  „lihto 

prosity cross plot”
Fig 6. Separation o f the zones with primary and secon
dary porosity on the basis o f JTG(1 — JSP) — F IN L M  

” lintho-porosity cross-plot” .

A módszer a kutat és a tárolót mint hidrodinamikai rendszert vizsgálja. 
Ez megegyezik a szénhidrogén-kutatás eredeti feladatával, melynek célja a tároló, 
mint földtani képződményhez kapcsolódó hidrodinamikai rendszer megisme
rése.

A PWL által szolgáltatott adatok közvetve kapcsolatba hozhatók a tároló
paraméterekkel (pl: a beáramlás intenzitása — effektiv porozitás, áteresztő- 
képesség; a termelvény összetétele, telítettségi viszonyok; a termelő zóna vas
tagsága, áteresztőképesség, effektiv tárolóvastagság).
4.1. Az alkalmazás tapasztalatai.

A karotázs interpretáció, a termelési kűtszelvényezés és a szelektív réteg- 
vizsgálatok eredményeinek összevetése alapján a következő megállapítások te
hetők :

a) Az áteresztőképesség megítélése szempontjából a termelési kűtszelvényezés, 
a karotázs interpretációt általában alátámasztja. A két módszer adatai között az 
egyezés jobb, ha
— nyitott rétegvizsgálat történik,
— a szelvényezés és a nyitott rétegvizsgálat (P W L ) mérés között nincs nagy 
időkülönbség.

b) Amennyiben a vizsgált intervallumon nagy nyílásszélességű repedések, 
makrorepedezett — üreges zónák vannak, úgy a termelés jelentős részét azok ad
ják. Emiatt termelési szempontból nagy jelentősége van a másodlagos — ezen 
belül az üreges (F IÚ ) és repedéses (F IF E ) porozitás meghatározásának. 
Ugyanakkor ezeken a zónákon keresztül a kutak elvizesedése, elgazosodása, 
tárolószakaszok lefűződése rövid időn belli] bekövetkezhet.
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7. ábra. L G ----------- — FIN LM  ” litho porosity cross plot”

BW
ROL

Рис. 7. LG • — —  — F IN L M  „litho porosity oross plott”

BOL
Fig. 7. LG' — FIN LM  ’ ’litho-porosity cross plot” .

c) A telítettségi viszonyok meghatározására még korszerű mérések és inter
pretációs eljárások alkalmazása esetén is csak az elsődleges vagy döntően elsőd
leges porozitású tárolókban van mód. A 8. ábrán bemutatott esetben a kvantita
tív karotázs interpretáció (Schlumberger CORIBAND) és a nyitott rétegvizsgá
latnál végzett termelési kút szelvényezés eredményeit vettük össze elsődleges 
porozitású tárolószakaszon. A két módszer között az egyezés jó, ugyanakkor a 
kút alsó, másodlagos porozitású szakaszán [3.] a kvantitatív karotázs interpre
tációt sem a PW L  mérések, sem a rétegvizsgálatok nem támasztották alá.

d) A tárolók másodlagos porozitása időben és a kútmunkálatok hatására a 
kút környezetében csökkenhet.

A másodlagos porozitás csökkenésének oka részben visszavezethető a re
pedések elszennyeződésére, eltömődésére, ami a fúrás során és a béléscső ce- 
mentezésekor bekövetkezhet. Emellett ugyanazokban a fúrásokban különböző 
időpontban végzett mérések alapján megállapítottuk, hogy egyes szakaszokon 
a repedések nyitottak maradnak, míg más szakaszokon összezáródnak. (9. ábra)

Ezek a zónák a tárolókőzet ásványos összetételének szelvények alapján meg
határozható változásaival jól korrelálhatok.

Megállapításunk szerint az ásványos összetétel megváltozása a tárolókőzet 
mechanikai paramétereinek változását eredményezi, azaz a másodlagos porozitás 
csökkenése kőzetmechanikai okokra vezethető vissza.
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ábra. Kvantitatív mélyfúrási geofizikai 
(karotázs) interpretáció (Schlumbergér 
CORJBAD) . és nyitott rétegvizsgálatnál 
végzett termelési kútszelvényezés (P W L ).

Puc. 8. Количественная интерпретация 
карбтажных данных (Шлюмберже КО
РИ В АН Д)  и промысловое профилиро
вание при опробовании горизонта с 
открытым стволом скважины ( P W L )
Fig. 8. Quantitative interpretation o f well 
logs (Schlumberger: CORIBAND) and 
production well logging operations (PW L) 
performed during an open hole completion.
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9. ábra. Repedések összezáródása. 
Рис. 9. Закрытие трещин 

Fig. 9. Collapse o f fractures.



Fentiek alapján levonható az a következtetés, hogy ugyanazon kútban kü
lönböző időpontban végzett vizsgálatok (karotázs mérések, rétegvizsgálatok, . . .) 
eredményei közötti ellentmondás oka — a módszerek közötti különbségeket is 
figyelembe véve — részben az, hogy a tároló jellemzők (porozitás, áteresztőké
pesség) megváltoztak.

5. A mélyfúrási geofizikai (karotázs) interpretáció fejlesztésének lehetőségei

A metamorf szénhidrogén-tárolókra a jelenlegi szelvényválaszték figyelembe
vételével kidolgozott interpretációs eljárás félkvantitatív jellegű, mivel:

a) Lehetőséget biztosít a teljes és a repedéses porozitás (FITO, F I FF)  
kvantitatív meghatározására. A számított adatok nagyságrendileg helyesek, a 
porozitásértékek alapján végzett készletszámításokat a mezők művelési tapasz
talatai igazolták.

b) Minőségileg lehetővé teszi az áteresztőképes szakaszok kijelölését, az 
elsődleges és másodlagos porozitású zónák szétválasztását, valamint a litológia 
jellemzését.

c) A tárolóparaméterek közül a víztelítettség (S W)  csak elsődleges
[F I> 6 — 8%) és vegyes porozitású {F I1>  10%) tárolókban határozható meg 
megfelelő pontossággal.

Az interpretáció továbbfejlesztéséhez a következők szükségesek:
a) Három porozitáskövető szelvény (NG vagy NT, ATL, DEL) rendszeres 

alkalmazása. Ez lehetőséget biztosít:
— mindhárom porozitástípus: elsődleges (F II ), repedéses (F IF E ) és üreges 

(FUJ) porozitás meghatározására,
— a litológiai összetétel pontosabb megállapítására.

Alkalmazásukhoz a technikai feltételek biztosításán kívül széles körű la
boratóriumi kőzet fizikai vizsgálatokat is kell végezni a metamorf kőzetek mát
rixjellemzőinek (ATMA, DEMA) jobb megismerése érdekében.

A litológiai összetétel kvantitatív meghatározásához nem elegendő a három 
porozitáskövető szelvény, mivel:
— a kőzetmátrix ásványalkotóinak száma több, mint a szelvénykombinációk 

száma,
— nincs megfelelő agyagindikátor.

Emiatt hosszabb távon új szelvényezési eljárások kidolgozása szükséges. 
Jelenleg a litológiai összetétel és ezen keresztül a porozitás meghatározás pon
tosítása három porozitáskövető szelvény megléte esetén az interpretációs eljárás 
„finomításával” érhető el. Erre több mód nyílik a tároló porozitástípusaitól 
függően:

— elsődleges vagy döntően elsődleges porozitás esetén feltételezve, hogy 
független agyagindikátor nincs — két mátrix kőzet összetevő meghatározására 
van mód. Ha valamelyik összetevő ezután kellő pontossággal meghatározó egy 
független szelvényből pl. VMA2 = f  (JTG), akkor újabb mátrixalkotó bevonásá
val pontosítható a térfogati összetétel. Ha két mátrix alkotó nem látszik elégsé
gesnek, akkor — lehetőség szerint — a tárolót olyan szakaszokra kell bontani, 
hogy döntően két mátrix jellemezze a kőzetet, és így szakaszonként kell az inter
pretációt elvégezni
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— kettős porozitás jelenléte esetén csak egy mátrix vehető figyelembe, 
így a fokozatos közelítést — az előzőhöz hasonlóan — ebből kiindulva kell vé
gezni.

b) A víztelítettség (SW  )  meghatározása a döntően másodlagos porozitású 
tárolókban a jelenleg ismert eljárások alapján nem várható.

Ugyanakkor az elsődleges és vegyes porozitásii tárolókban a víztelítettség 
meghatározhatóságát befolyásoló F I > 6  — 8%  illetve F I >10%  porozitásküszöb 
csökkenthető. Ehhez az előző pontban elmondottakon kívül szükséges:

— a függvénykonstansok (В A , BM , BN)  pontosabb meghatározása, mi
vel ezek egyrészt a metamorf kőzetekre nem kellően ismertek, másrészt a hete
rogén pórusgeometria miatt egy tárolón belül is változónak tekintendők.

— az ellenállásparaméterek (BT, BI, BXO, Dl) jelenleginél pontosabb 
(és gyorsabb) meghatározása.

c) Szükséges a termelési kútszelvénvezés (P W L ) szélesebb körű alkalmazá
sa, mivel:

— a nyitott lyukban felvett karotázs és PW L  szelvények együttes értel
mezésével a karotázs interpretáció lényegesen pontosítható.

— a PW L  által meghatározható (vagy lehatárolható) a szénhidrogén — víz 
fázishatár. Ennek ismeretében a biztosan szénhidrogén-tároló szakaszra a telí
tettségviszonyok a döntően másodlagos porozitású tárolókban is viszonylag pon
tosan becsülhetők.

d) A karotázs interpretációt ki kell terjeszteni a kőzetmechanikai paramé
terek meghatározására is. Ehhez elsősorban az akusztikus módszerek fejlesztése 
(transzverzális és longitudinális hullámterjedési sebesség egyidejű mérése) és 
rendszeres kőzetsűrűség szelvényezés szükséges.
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