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Alapfogalmak

„Carottage électrique”
Pechelbronni olajmező, Franciaország (1927)
Fajlagos ellenállás (A - tápelektród, M és N - mérőelektród)

Mélység (max. 488m, 1 m mintavételi köz)

Mélyfúrási geofizika

Alapfogalmak

Fúrólyuk átmérőjének
mérésére alkalmas szonda, a
karokon multi-elektródás
mérőpapucsok vannak
Kőzetsűrűség mérésére alkalmazzák,
gamma sugárforrást és gamma
detektort tartalmaz
Akusztikus terjedési idő mérésére
alkalmas szonda, akusztikus hullámot
kibocsátó adót és vevőket tartalmaz
Ellis és Singer (2007)
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Lyukátmérő szonda 1db fajlagos
ellenállásmérő gumipapuccsal
Alapfogalmak

Földtani térképezés, rétegkorreláció
Nyersanyagkutatás, produktív zónák azonosítása
Mélység, rétegvastagság meghatározása
Litológia, ásványi összetétel meghatározása
Porozitás, pórus geometria meghatározása
Víztelítettség, fluidum típus meghatározása
Áteresztőképesség (permeabilitás) meghatározása
Ásványvagyon, készletbecslés
Kőzetfizikai összefüggések keresése
Szintetikus szeizmogram számítása stb.
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Alapfogalmak
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Lyukátmérő: a fúrófej külső
átmérője (7–12 hüvelyk)
Fúróiszap: feladata a kőzettörmelék eltávolítása, keni és hűti a
fúrószerszámot, szilárd komponenst tartalmaz (sűrűsége 1.1–
2.0 g/cm3) hogy kiegyenlítse az
iszaposzlop nyomását a pórusfolyadék nyomásával
Iszapfiltrátum: a fúróiszap betör
a porózus és permeábilis rétegekbe
Iszaplepény: a fúróiszap szilárd
részecskéi (agyag) a fúrólyuk
falán felhalmozódnak

Alapfogalmak

©Schlumberger
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Elárasztott zóna: a lyukhoz
legközelebb eső gyűrűs tér, az
eredeti rétegtartalmat kisöpri az
iszapfiltrátum. Maradék víz és
szénhidrogén is jelen van
Érintetlen zóna: ahol az eredeti
rétegtartalmat nem szennyezi
iszapfiltrátum
Elárasztási mélység: a fúrólyukra
merőleges távolság, ahol iszapfiltrátum van (az elárasztás
átmérőjét a lyukátmérővel normáljuk; azonos mennyiségű
iszap és kisebb porozitás esetén
nagyobb az elárasztás mélysége,
akár 10-ese a lyukátmérőnek)
Alapfogalmak

Kőzetmátrix: a kőzet szilárd váza, mely a kőzetszemcsékből
(ásványok) és a cementáló anyagból áll. Egyszerű litológia esetén
egy ásványból áll, komplex litológia esetén ásványok keveréke
alkotja
Agyag: 0.004 mm alatti szemcsetartományba tartozó ásványok.
„Clay”: tisztán agyagásványból álló agyag. „Shale”: 50-60% clayen kívül jelentős mennyiségű kőzetlisztet („silt”) és egyéb ásványt
tartalmaz. Az agyagok a mért fizikai mennyiségekre és a tárolóparaméterekre erős hatást
gyakorolnak, külön kezeljük
őket a kőzetmátrixtól. Fajtái:
diszperz, laminált (lemezes),
szerkezeti agyag
Serra (1984)
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Kőzetfizika bevezetés

Teljes porozitás: pórustérfogat (szemcseközi tér, kapilláris
csatornák és a kötött víz által elfoglalt tér, üregek,
repedések, izolált pórusok) aránya a kőzet teljes
térfogatához viszonyítva
t 

Vp
Vt

100 (%)

Effektív porozitás: egymással összeköttetésben lévő
pórustér (ahol szabad fluidum áramlás következhet be)
aránya a kőzet teljes térfogatához viszonyítva, mely a
diszperz agyag térfogatát (Vsh) nem tartalmazza
 e  Φ t 1  Vsh  100 (%)
Mélyfúrási geofizika

Kőzetfizika bevezetés

Primer (elsődleges) porozitás: a kőzettel egy időben keletkezett szemcseközi (vagy kristályközi) pórustér aránya a kőzet teljes térfogatához viszonyítva (pl. törmelékes kőzetek)
Szekunder (másodlagos) porozitás: a kőzet keletkezése után
kémiai vagy mechanikai hatásra létrejött pórustér (repedések,
üregek) aránya a kőzet teljes térfogatához viszonyítva (pl. metamorf kőzetek, karbonátok)

Φ 2  (Φ t  Φ1 ) 100 (%)
ahol t, 1, 2 a teljes-, az elsődleges-, és a másodlagos
porozitás
Vegyes porozitás: a primer és a szekunder porozitás kombinációja
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Víztelítettség: a formációvíz által kitöltött pórustérfogat

Sw 

Vp,w
Vp

100 (%)

Kötött víztelítettség: az agyagszemcsékhez adszorbeált és a
kapillárisokban ill. szegletekben visszatartott víz által kitöltött
pórustérfogat (Sw,irr). Nagysága egyenesen arányos a fajlagos
felülettel (a szemcseméret csökkenés növeli a fajlagos felületet)
Szénhidrogén-telítettség: az olaj és/vagy gáz által kitöltött
pórustérfogat
Shc  (1  Sw ) 100 (%)

Mélyfúrási geofizika

Kőzetfizika bevezetés

Sw,irr

©Schlumberger
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Nedvesítő fázist (víz) nem nedvesítő folyadékkal (pl. petróleum) kiszorítjuk a pórustérből
Kapilláris nyomásgörbe: kiszorított víz mennyisége és a kiszorító nyomás kapcsolata
A nyomás növelésével az adott
permeabilitású kőzetminta víztelítettsége Sw,irr állandó értékre csökken
Szénhidrogén-tárolókban a kötött víztelítettség mértékét
meghatározza a kőzet áteresztőképessége

Kőzetfizika bevezetés

Maradék szénhidrogén-telítettség: nem kitermelhető olaj
és/vagy gáz által kitöltött pórustérfogat (viszkozitással nő)
Shc, irr  1  Sx0 100 (%)

Mozgásképes szénhidrogén-telítettség: kinyerhető olaj
és/vagy gáz által kitöltött pórustérfogat
Shc  1  Sw  
  Shc,m  Shc  Shc,irr  Sx0  Sw  100 (%)
Shc,irr  1  Sx0 

A kőzet teljes térfogatához viszonyított szénhidrogén
részarány
Vhc /Vt  Φ  Shc
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Φ(Sw,mov+Sw,irr+Sg,mov+ Sg,irr +So,mov+So,irr)

Vt=1

Vsh= Vcl +Vsi
Mélyfúrási geofizika

Φ +Vsh+Vma =1

Vma=ΣVma,i+Vcem
Kőzetfizika bevezetés

Kőzetek különböző elektromos vezetőképességgel (σ) rendelkeznek
Szénhidrogének, kőzetmátrix, édesvíz szigetelőként viselkednek;
pórusok sósvíztartalma vezeti az áramot
Fajlagos ellenállás (ρ) kőzetjellemző mennyiség

RA
ρ
(ohmm)
L

1000
ill . σ 
(mS/m)
ρ

ahol R(ohm): ellenállás, A(m2): mérési keresztmetszet, L: mérési
hossz (m), σ: elektromos vezetőképesség (mmho/m)
Kőzet fajlagos ellenállása függ: porozitás, fluidum fajlagos ellenállása
és mennyisége (szaturáció), sótartalom, kőzettípus, textúra (szemcseméret, -alak, osztályozottság, pórusgeometria)
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Kőzet/fluidum

Ra (ohmm)

Kvarc

1012 - 3·1014

Márvány

5·107 – 109

Agyag

2 -10

Homok
Mészkő

Sósvíz

0.5 - 10

Olaj

5- 103

Tömött

103

Szulfidok

<1

Grafit

0.1 - 10

Olaj

2·1014

Desztillált víz

2·1014

Sós víz
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Állapot

150C, 2 kppm

3.4

150C, 10 kppm

0.72

150C, 100 kppm

0.09

150C, 200 kppm

0.06

Kőzetfizika bevezetés

Archie (1950)
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Nagyszámú kőzetmintán végzett kísérlet eredményeként előálló
empirikus összefüggés a víztelítettség meghatározására
A teljesen vízzel telített (Sw=1) kőzet fajlagos ellenállása (R0) és a
formációvíz fajlagos ellenállása (Rw) közötti kapcsolat felhasználásával a szénhidrogén-tároló víztelítettsége

R 0  FR w és

a
F m
Φ

R0
FR w
 Sw  n
n
Rt
Rt

ahol F: ellenállás formáció tényező, Rt: valódi fajlagos ellenállás, a:
tekervényességi (tortuozitási) együttható, m: cementációs kitevő, n:
telítettségi (szaturációs) tényező (a≈1, m≈n≈2)
A formula nem használható elektromosan vezető ásvány(oka)t
tartalmazó kőzetmátrix és agyagos rétegek esetén; nagy R0 és Rw (pl.
édesvíztárolók) esetén a formula alulbecsüli a formáció tényezőt
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Darcy-törvény: a kőzeten egységnyi idő alatt átáramló
folyadék térfogata (egy fázis esetén)
A
Qk
ΔP (m 3 /s)
μL
ahol A(m2): áramlási keresztmetszet, L(m): áramlási hossz,
μ(Ns/m2=Pa·s) folyadék viszkozitása, ΔP (N/m2): áramlásért
felelős nyomáskülönbség, k: permeabilitás (m2)
Kozeny-egyenlet: a kapillárisból időegység alatt kiáramló
folyadék mennyisége (kis áramlási sebesség esetén)
r 4 π ΔP
Q
(m3 /s)
8 μL
ahol r(m): kapilláris sugara, L(m): kapilláris hossza
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Permeabilitás (K): a kőzetek áteresztőképessége, a szemcseméret és a pórusgeometria függvénye, a Kozeny-egyenletből
adódik a következő általános formula (A, B, C: területi konstansok)
ΦA
KC B
Sw,irr
Timur formula: gyakran alkalmazott empirikus összefüggés
Φ 4.4
K  0.136 2 (mD  10-15 m 2 )
Sw,irr
Abszolút permeabilitásról beszélünk, ha egyetlen folyadékfázis van jelen, az effektív permeabilitás egy folyadékfázissal
szemben mutatott áteresztőképesség a többi fázis jelenlétében, relatív permeabilitás az effektív és az abszolút permeabilitás hányadosa
Mélyfúrási geofizika
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A víztelítettség növekedésével az olajra vonatkozó
relatív permeabilitás csökken, a vízre vonatkozó relatív permeabilitás nő
A maradék olajtelítettségnél az olajra vonatkozó relatív permeabilitás 0,
ekkor a rétegből csak víz
termelhető
©Schlumberger
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Szelvény

Elnevezés

SP

Természetes potenciál

mV

GR

Természetes gamma

API

K

Spektrális természetes gamma (kálium)

%

U

Spektrális természetes gamma (urán)

TH

Spektrális természetes gamma (tórium)

ppm

PE

Fotoelektromos abszorpciós index

barn/elektron

CAL

Lyukátmérő

hüvelyk

CN

Kompenzált neutron

%

CD

Kompenzált sűrűség (gamma-gamma)

AT

Akusztikus terjedési idő

µs/láb

RMLL
RS

Mikrofajlagos ellenállás (laterolog)
Sekélybehatolású fajlagos ellenállás

ohmm
ohmm

RD

Mélybehatolású fajlagos ellenállás
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Érzékenység

Litológia

Porozitás

Szaturáció

Mértékegység

ppm

g/cm3

ohmm
Kőzetfizika bevezetés

Torres-Verdin (2002)
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-

+

Rmf>Rw

Ellis és Singer (2007)
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Természetes potenciál (SP) „Spontaneous Potential” mérés: egy felszíni és a
szondán elhelyezett elektróda között
fellépő potenciál különbséget mérjük mV
egységben
A hígabb oldatba (ált. fúróiszap, mivel
Rmf>Rw) diffundálnak az ionok; NaCl
oldat
esetén
a
klorid
ionok
mozgékonysága a nagyobb
Az agyag ionszelektív membrán, csak a
pozitív ionokat engedi át
Membrán potenciál (Esh)
Diffúziós potenciál (EdEsh/5)
Elektrokémiai potenciál: az Ed és Esh
különbsége
Áramlási potenciál (Emc, Esb): nyomáskülönbség hatására az iszapfiltrátum
áramlása okozza az iszaplepényen (vagy
agyagon) keresztül, mely általában elhanyagolható
Természetes potenciál szelvényezés

-

+

SSP (Statikus SP): a maximális (elméleti) SP eltérés
vastag, szennyezetlen, porózus és permeábilis rétegben (függ az Rmf és Rw
értékektől)

Rmf>Rw

Ellis és Singer (2007)

Mélyfúrási geofizika

R mf
SSP  k  lg
(mV)
Rw
k  65  0.24Tf ( 0 C)

ahol Tf: a formáció hőmérséklet
Természetes potenciál szelvényezés

-

+

Mért SP értéket befolyásolja
•
•
•
•
Rmf>Rw

Ellis és Singer (2007)

Mélyfúrási geofizika

•
•
•
•

Rmf /Rw arány
rétegvastagság
réteg fajlagos ellenállása (Rt)
ágyazó réteg fajlagos
ellenállása
lyukátmérő
elárasztás (Rx0, di)
agyagtartalom
szénhidrogén-tartalom
Természetes potenciál szelvényezés

Fúrások közötti rétegkorreláció (SP görbék alakja)
Permeábilis rétegek felkutatása
Permeábilis rétegek határának kijelölése (az SP görbe
inflexiós pontjainál), rétegvastagság meghatározása
Rétegvíz fajlagos ellenállásának (Rw) meghatározása
Permeábilis rétegek agyagtartalmának (Vsh) meghatározása
Szénhidrogének jelenlétének kvalitatív kimutatása
Csak konduktív fúróiszapban használható
Elárasztás miatt az SP görbe nem reprodukálható
Béléscső mellett nem használható

Mélyfúrási geofizika

Természetes potenciál szelvényezés

Agyagréteg (két homokos intervallummal)
Réteghatárok

Homokréteg (alul agyagcsíkkal)
Agyag-alapvonal
Homok-vonal
Tiszta agyag
Ellis és Singer (2007)
Mélyfúrási geofizika

Természetes potenciál szelvényezés

Jelöljük ki az SPSSP maximumot egy
szennyezetlen, vízzel telített, vastag
porózus-permeábilis intervallumon
Arps formula: Rmf korrigálása formáció
hőmérsékletre
R mf  R mf,z

Tz  6.77
(ohmm)
Tf  6.77

ahol Rmf,z: a Tz (0F) hőmérsékleten (ált. a
felszínen, z=0) mért iszapfiltrátum fajlagos ellenállás, Tf: formáció hőmérséklet
Az ekvivalens és a valódi Rw számítása
az intervallumra
©Reeves Technologies
SSP
R mf,e
SSP  K  lg
R mf,e  0.85Rmf
R w,e  R mf,e 10 K
R w,e
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Természetes potenciál szelvényezés

Szükséges az Rmf és az Rw meghatározásához
Lineáris közelítésben

Tf (z f )  mz f  T0
ahol zf: formáció mélysége,
m: geotermikus gradiens,
T0: felszíni középhőmérséklet
Számítsuk ki először m-et

Tbh  mz td  T0
ahol Tbh: lyuktalp hőmérséklet, ztd: lyuktalp mélysége
A T0 ismeretében tetszőleges mélységű formáció hőmérséklete kiszámítható (T[0F]=1.8T[0C]+32)
Mélyfúrási geofizika

Természetes potenciál szelvényezés

©Schlumberger
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Természetes potenciál szelvényezés

PSP (Pszeudo Statikus Potenciál):
a maximális SP eltérés agyaggal
szennyezett permeábilis formációban
Az agyagtartalom becslése
Vsh  (1  α) 100 %

ahol α=(PSP/SSP) az SP csökkenési
tényező
PSP és SSP görbeseregek segítségével a mért SP értékből származtatható
Asquith és Gibson (1982)
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Természetes potenciál szelvényezés

Rmf /Rw  1 esetén nem alakul ki természetes potenciál (esetleg az iszapfiltrátum és rétegvíz eltérő nyomása esetén áramlási potenciál)
Szintetikus fúróiszapok használata miatt általában nem alakul ki markáns SP eltérés
Normál SP: Rmf > Rw esetén alakul ki, ekkor a permeábilis réteget negatív természetes potenciál jelzi (szénhidrogén-tárolók)
Fordított SP: Rmf < Rw esetén alakul ki, ekkor a permeábilis réteget pozitív természetes potenciál jellemzi (édesvíz tárolók)
Agyagalapvonal eltolódás: hosszú intervallumon Rw csökkenése (növekvő sótartalom) vagy az agyagrétegek ásványi összetételének megváltozása (ill. a hőmérséklet növekedése) miatt jelentkezik
Nagy fajlagos ellenállású rétegből az SP áramok kiszorulnak, torzított SP
görbét kapunk
SP szupresszió: szénhidrogének jelenlétében alakul ki (kvalitatív jelenség, nem alkalmas a szénhidrogén-telítettség kvantitatív meghatározására)
Az ionok mozgásához, ami az SP jelenséget okozza, szükséges egy minimális permeabilitás (0.1mD) és porozitás (1-2%), azonban nincs kapcsolat az SP kitérés és a fenti kőzetfizikai jellemzők között

Ferenczy és Kiss (1993)
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Természetes potenciál szelvényezés

Fizikai alapok: kőzetek radioaktív izotópjainak bomlása
Sugárzások fajtái: ,  és -sugárzás (fotonok kibocsájtása)
Kőzetek gamma aktivitása: sugárzó elemek fajtája és mennyisége,
valamint a kőzet sűrűsége szabja meg
Foton energiája (eV): 1 eV kinetikus energiára tesz szert az elektron
miközben 1 V potenciál különbségű elektromos téren halad át
Kőzetekben fellelhető gamma sugárforrások: 40K, 238U, 232Th
Kálium előfordulása: evaporitok, földpátok, agyagásványok (csillámok), gránit, riolit, metamorf kőzetek
Urán előfordulása: urán-oxidok, urán oldatok, sötét mészkövek, szerves anyagok (bitumenes agyagpala, szenes márga)
Tórium előfordulása: nehéz ásványok (monacit, cirkon), agyag (kötött
vízben)
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Természetes gamma intenzitás szelvényezés

Ferenczy és Kiss (1993)
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Természetes gamma intenzitás szelvényezés
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A GR („Gamma Ray”) mérés: a kőzetek
természetes gamma sugárzását mérjük cps
(„counts per second”), vagy API („American
Petroleum Institute”) egységben
Gamma detektor: szcintillációs számláló
Integrális mérés: a kőzet összes gamma
sugárzását mérjük
Spektrális mérés: különböző energia ablakokon mérünk
GR minimum: homok(kő), karbonátok
GR maximum: agyag, kálium-földpát, csillám, glaukonitban vagy uránban gazdag
vizet tartalmazó homok(kő)

Természetes gamma intenzitás szelvényezés

•

© Halliburton

•
•
•
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•

Mért GR értéket befolyásolja
mérőeszköz: statisztikus ingadozás, a
szonda vontatási sebessége, holtidő, a
detektor hossza, időállandó, a szonda
helyzete (centrikus vagy excentrikus), a
szonda átmérője
rétegvastagság
a fúrólyuk átmérője
az iszap sűrűsége, összetétele (pl. a
bentonit iszap radioaktív)
csövezett fúrás: béléscső átmérő,
cement típusa, sűrűsége és vastagsága
(a béléscső kb. 30 százalékkal csökkenti
a mért gamma-intenzitást)
Természetes gamma intenzitás szelvényezés

Rider (2000)
Mélyfúrási geofizika

Természetes gamma intenzitás szelvényezés

Rétegsorok litológiai tagolása (agyag és homok rétegek
elkülönítése)
Agyag és homok rétegek határának kijelölése (a GR görbe
inflexiós pontjainál), a rétegvastagságok meghatározása
Kőzetek agyagtartalmának meghatározása
Agyagásvány típusának meghatározása
Szonda válaszegyenletek agyagtartalom korrekciója
(kvantitatív kiértékelés számára)
Fúrások közötti rétegkorreláció
Használható nyitott lyukban, béléscső mellett, nemkonduktív iszapoknál (olajbázisú iszap) és légöblítéses fúrásoknál
Mélyfúrási geofizika

Természetes gamma intenzitás szelvényezés

Kaverna
Agyag
Iszaplepény
Homok
Ellis és Singer (2007)

Réteghatár

Mélyfúrási geofizika

Agyag

Homok
Agyag

Természetes gamma intenzitás szelvényezés

Természetes gamma index
GR  GR min
iγ 
GR max  GR min

Lineáris közelítésben
Vsh  i γ

Nemlineáris közelítésben
(Larionov formula)
Dennis és Lawrence (1984)

Mélyfúrási geofizika





0.083 23.7 i γ  1
tercier
Vsh  
0.33 22i γ  1 pretercier





Természetes gamma intenzitás szelvényezés

Az energia kapukon minden elem
gamma sugárzása megjelenik

Ellis és Singer
(2007)

I1  a 1K  b1U  c1Th  r1 

I 2  a 2 K  b 2 U  c 2 Th  r2 
I 3  a 3 K  b 3 U  c 3Th  r3 

K-ablak

Th-ablak
U-ablak

ahol I1, I2, I3: a K, U, Th ablakokon mért
intenzitás, r: statisztikus hiba, a, b, c: a
kapuk kalibrációs állandói (ismert
összetételű sugárzó modellel határozzuk meg)
K, U, Th-tartalom statisztikai számítása
3

3

 r  Ii  a i K  bi U  ciTh  min
i 1
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i

2
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Természetes gamma intenzitás szelvényezés

Radioaktív ásványok kimutatása, azonosítása és mennyiségük számítása (K [%], U [ppm], Th [ppm])
Agyagásványok azonosítása K-Th diagram alapján
Agyagtartalom meghatározása uránásvány-, K-földpát, csillám, glaukonit tartalmú homokkövekben
Kálisó üledékek kiértékelése
Karbonátos rétegsorok tagolása urán szelvény alapján (szerves anyag
tartalom)
Fúrások közötti rétegkorreláció
Repedezett zónák kimutatása (agyag, szerves anyag által kitöltött repedések, uránsókban gazdag termálvíz tárolók)
Kristályos aljzat összetételének meghatározása
Diszkordancia-felületek kimutatása (Th/K szelvény)
Mélyfúrási geofizika

Természetes gamma intenzitás szelvényezés
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Természetes gamma intenzitás szelvényezés

Neutron porozitás (neutron-neutron) szelvényezés
Sűrűség (gamma-gamma) szelvényezés
Akusztikus (szónikus) terjedési idő szelvényezés
Porozitáskövető szelvények egyedi felhasználása porozitás számítására
Porozitáskövető szelvények együttes felhasználása a porozitás pontosabb, valamint a litológia meghatározására
(„crossplot” technikák)
Nukleáris mágneses rezonancia szelvényezés (effektív porozitás, permeabilitás meghatározása) - Drága módszer!
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Neutron porozitás szelvényezés

Neutronokkal sugározzuk be a kőzetet, melyek az elemek
atommagjával lépnek kölcsönhatásba. A szondával e
kölcsönhatás eredményeként a vevőbe érkező szórt neutronok
vagy a termikus neutronok befogásából származó gamma
fotonok számát detektáljuk
Neutronok energia szerint: termikus (0.025 eV), epitermikus
(0.4 eV - 10 MeV), gyors (>10 MeV)
Rugalmas ütközés: a beeső neutron energiája megegyezik a
szórt neutron és az ellökött atommag mozgási energiájának
összegével
A hidrogén atom (nagy porozitású és víztartalmú kőzetek) fékezi legintenzívebben a neutronokat (gyors neutronok fékeződnek, termikus állapotba kerülnek)
Mélyfúrási geofizika

Neutron porozitás szelvényezés

Központosító

Gamma
detektor
Távoli
(termikus)
detektor

Neutronforrás

Közeli
(epitermikus)
detektor

Termikus
diffúzió

Termikus
neutron
befogás
Neutron
lassítás
Lyukfal
Fúróiszap

Mélyfúrási geofizika

A forrás neutron generátor vagy állandó
gyors neutron emissziót biztosító kevert
kémai forrás
4
2

He 94 Be 126 C01n  γ

A formáció hidrogén koncentrációját
mérjük (nagy „cps” beütésszám, kevés
szóródás, kevés hidrogén, kis porozitás)
A mért jel (beütésszám) és a behatolási
mélység fordítottan arányos a porozitással
A mért neutron intenzitás függ: detektor
típus, bejövő részecskék energiája, adóvevő távolság (szondahossz), litológia
(kőzetmátrix összetétele)
Kompenzált szonda (CNL): a termikus
neutronok arányát mérjük egy közeli és
távoli detektorral (béléscső esetén is
használható)

Neutron porozitás szelvényezés

Hidrogén-index (HI): a kőzetben lévő hidrogén atomoknak
a vízben lévő hidrogénatomokhoz viszonyított mennyisége
(HIw=1)
Ha a vizsgált formáció mészkő (HIma=0), akkor a mért
látszólagos (mészkő) porozitás a valódi porozitásnak felel
meg
HI  ΦHI f  (1  Φ)HI m a  Φ N  HI

ahol HI: mért hidrogén index, HIf: fluidum hidrogén indexe
Mészkőtől eltérő litológia esetén a mérési adatokat
korrigálni kell
Mélyfúrási geofizika

Neutron porozitás szelvényezés
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Kőzet/fluidum

Hidrogén index

Tiszta víz

1.0

Sós víz

0.90-0.92

Földgáz
(kis hőmérséklet és nyomás)

0.002

Földgáz
(nagy hőmérséklet és nyomás)

0.54

Nehéz olaj

>0.9

Könnyű olaj

0.55-0.9

Szén

0.66

Kvarc, kalcit, dolomit

0

Agyag (in-situ)

0.4-0.5

Agyagpala (in-situ)

0.2-0.4

Homokkő, mészkő

0

Metamorf kőzetek (in-situ)

0.1-0.3

Neutron porozitás szelvényezés

Fúrólyukhatás: a közeli és távoli detektorok által mért
beütésszámok hányadosa a névleges lyukátmérőre
korrigált adatokat ad
Lyukátmérő és „stand-off”: növekedésével csökken a mért
beütésszám (hidrogénben dús iszap)
Iszap sótartalma: a klór a termikus neutronokat befogja
Iszap sűrűség: növekedésével csökken az iszap hidrogéntartalma
Iszaplepény-vastagság: növekedésével csökken a mért
beütésszám
Hitelesítés: mészkőben történik, ettől eltérő litológia esetén korrekció szükséges
Mélyfúrási geofizika

Neutron porozitás szelvényezés

Ferenczy és Kiss (1993)

Kőzetmátrix korrekció

Elem

Ütközések száma
(2MeV-ről 0.025 eV-ra)

Hidrogén

18

Szén

114

Oxigén

150

Szilícium

257

Klór

329

Kalcium

368
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A neutron szondákat ismert porozitású
mészkőben kalibrálják (Houston, USA)
Tiszta homokkő esetén a szondától azonos távolságra és térfogatban nagyobb
a termikus neutronok száma, kisebb
porozitást mérünk a valódinál. Ennek
megfelelően ΦN,lm=0-nál ΦN,sd=-0.04
Tiszta dolomit esetén több ütközés
szükséges a termikus energiaszintre
való csökkenéshez, kevesebb a mért
termikus neutronok száma, nagyobb
porozitást kapunk a valódinál, ezért
ΦN,do=0.02
A nem porózus gipsz (CaSO4+2H20) vagy
az agyagok látszólagos neutron porozitása nagy a kristályvíz tartalom miatt
Neutron porozitás szelvényezés

Az agyagásványok kristályrácsában és a felületükön megkötött vízben hidrogének vannak, ezt a neutron szonda
porozitásként érzékeli, agyagos kőzetek látszólagos neutron porozitása a valódinál nagyobb
Az agyagra korrigált neutron porozitás a következő
Φ(korr.)
 ΦN  Vsh HI sh
N

ahol HIsh: az agyag hidrogén-indexe (pl. HIk=0.37,
HImo=0.17, HImu=0.13, ahol k: kaolinit, mo: montmorillonit, mu: muszkovit)
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Neutron porozitás szelvényezés

Neutron abszorbens elemek: a termikus neutronok számát befolyásolják (Cl, B, Li). Legjelentősebb a sós iszapokban és a rétegvízben
lévő NaCl tartalom, agyagban is előfordulhatnak a fenti elemek
A sós víznek kisebb a HI-e (≈0.92), mint a tiszta víznek (HIw=1), így
csökken a mért neutron porozitás (N) értéke
A neutron szonda vizsgálati mélysége a kiöblített zónának felel meg,
az itt található iszapfiltrátum hidrogén-indexe (HImf) a sótartalom
függvénye

HI mf  ρ mf 1  P 

ahol ρmf: iszapfiltrátum sűrűsége, P: iszapfiltrátum NaCl koncentrációja (10-6 ppm)
Az epitermális neutronokat számláló detektorok kevésbé érzékenyek a sótartalomra

Mélyfúrási geofizika

Neutron porozitás szelvényezés

Nehéz olajok HI-e a HIw-hez közel áll
Gázok és könnyű olajok esetén: HIhc<<HIw és ρch<< ρw,
kevesebb hidrogén, nagyobb a mért termikus neutronok
száma, kisebb a mért neutron porozitás értéke
A kisepert zónában iszapfiltrátum és maradék szénhidrogén van jelen
HI f  Sx0HI mf  Shc,irr HI hc  Sx0HI mf  (1 Sx0 )HI hc

A szénhidrogén hidrogén-indexe a sűrűségből számítható
ρ ch  0.3, 0.3  ρ ch  0.8
HI hc  
ρ ch  0.3
2.2ρ ch ,
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Neutron porozitás szelvényezés

Ferenczy és Kiss (1993)

Gáztároló kőzeteknél a szénhidrogén-tartalom korrekciója után is
kisebb neutron porozitást mérünk
A neutron szonda a hidrogén-tartalomra érzékeny, az ábrán látható
mindkét kőzetmodell esetén a
mért neutron porozitás N=15%,
ennek oka az, hogy HIma≈HIg≈0
A neutron porozitás korrekciója az exkavációs hatásra





2
Φ(korr.)

Φ

ΔΦ

Φ

K
2Φ
N
N
N,ex
N
e HI f  0.4Φe 1  HI f 

ahol K: litológiai tényező (K1)
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Neutron porozitás szelvényezés

Szénhidrogén-tároló kőzetekben a mért látszólagos neutron porozitást (N) az alábbi egyenlettel közelíthetjük
Φ N  Φe Sx0Φ N,mf  1  Sx0 Φ N,hc,irr  Vsh Φ N,sh   Vma,i Φ N,ma,i
n

i 1

ahol N,mf, N,hc,irr, N,sh, N,ma: az iszapfiltrátum, maradék
szénhidrogén, agyag és a mátrix neutron porozitása, n az
ásványi komponensek száma
A fenti válaszfüggvény a direkt feladat (előremodellezés)
keretében számított (elvi) látszólagos neutron porozitást
adja meg (ld. inverz modellezés)
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Neutron porozitás szelvényezés

Önmagában alkalmas a teljes (folyadék) porozitás meghatározására
Gáztároló zónák kvalitatív azonosítása
Más szelvénnyel kombinálva felhasználható a porozitás pontosabb
számítására, az agyagtartalom és a litológia meghatározására
Az akusztikus szelvénnyel együtt a másodlagos porozitás meghatározása (2N–S)
A neutron mérés egyaránt alkalmazható nyitott ill. csövezett fúrásban, utóbbiban a mért jelet befolyásolja a béléscső vastagsága, a
cement vastagsága és minősége
Az epitermális neutronok detektálása esetén a neutron abszorbens
elemek jelenléte nem befolyásolja a mérést, ezért alkalmasabb a
gáztároló rétegek kiértékelésére
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Neutron porozitás szelvényezés

Gamma kölcsönhatások: párkeltés (nem mérjük), Comptonszóródás, fotoeffektus (fotoelektromos abszorpció)
Különböző energiájú gamma fotonokkal sugározzuk be a
kőzetet és mérjük a szórt gamma sugárzást
A szondából kibocsájtott fotonok a kőzetben található elemek
elektronjaival lépnek kölcsönhatásba
Compton-szóródás (0.5–1.5MeV): beérkező gamma foton az
atom elektronját kilöki és a maradék energiával halad tovább, a
szórt gamma sugárzást detektáljuk. A szóródás mértéke
alacsony rendszámú elemeknél az elektron-sűrűségtől függ. A
mért látszólagos sűrűség jó közelítéssel megegyezik a kőzet
térfogatsűrűségével
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Sűrűség szelvényezés

Közepes energiájú gamma sugárforrást
alkalmazunk (137Cs, 0.662 MeV)
Két gamma detektor méri a szórt gamma
sugárzás intenzitását (I-), mely arányos
a kőzet térfogat-sűrűségével (ρb [g/cm3])

Ellis és Singer (2007)

I γγ  ae bρb

Mélyfúrási geofizika

ahol a: sugárforrás energiájától függ, b:
forrás-detektor távolságtól (szondahossz) és a detektor érzékenységétől
függő állandó
A szonda falhoz szorítása maximalizálja a
formációról nyerhető információt
Kompenzált méréssel a lyukhatást
korrigáljuk (iszaplepény vastagság)
Sekély behatolás: 30–40cm (kisepert
zóna)
Sűrűség szelvényezés

Ferenczy és Kiss (1993)
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„Spine and ribs” diagram: a
közeli és távoli detektorok által
mért beütésszámok (eltérő
iszaplepény vastagság és sűrűség mellett) jó közelítéssel egy
görbét határoznak meg
A beütésszámokból a kőzetsűrűség közvetlenül meghatározható a hmc és ρmc ismerete
nélkül
A borda („rib”) gerinccel
(„spine”) képzett metszéspontja adja meg a kőzetsűrűség
értékét
Sűrűség szelvényezés

Fotoeffektus: lágy gamma (241Am) sugárforrást (62 keV) alkalmazva a beérkező
foton az elektront kilöki a belső héjról, a foton energiáját teljes mértékben a
kilökött elektron kapja, a foton abszorbeálódik és az atom ionizálódik, mely
stabil állapotba karakterisztikus röntgen foton kisugárzásával kerül vissza
A karakterisztikus röntgen sugárzás energiája arányos az atom Z rendszámával

Pe  Z3.6 /10

U  Peρe

ahol Pe a fotoelektromos abszorpciós index (hatáskeresztmetszet: annak a
valószínűsége hogy a fotoelektromos kölcsönhatás létrejön), U a térfogati fotoelektromos abszorpciós index
„Litho-Density” szondával egyidejűleg mérünk sűrűséget és Pe-t (az utóbbi a
kőzetek effektív rendszámával arányos mennyiség)
A Pe elsősorban a litológira érzékeny, míg a pórustartalom alig befolyásolja
A Pe mérés barittartalmú iszap esetén kiváló repedés indikátor

Mélyfúrási geofizika

Sűrűség szelvényezés

Kőzet/fluidum

ρb (g/cm3)

Pe (barn/e)

U (barn/cm3)

Barit

4.50

266.8

1070

Kalcit

2.71

5.08

13.77

Dolomit

2.87

3.14

9.00

Halit

2.16

4.65

9.65

Hematit

5.21

21.48

107

Pirit

5.00

16.97

82.0

Kvarc

2.65

1.81

4.79

Édesvíz

1.00

0.36

0.40

Sós víz (120 kppm)

1.09

0.81

0.96

Olaj

0.85

0.11

0.11

Gáz

0.25

0.09

0.04

Tiszta homokkő

2.31

1.74

4.07

Szennyezett homokkő

2.39

2.7

6.52

Shale agyag

2.65

3.42

9.05

Antracit

1.70

0.16

0.28
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Sűrűség szelvényezés

Az UPeρb szonda válaszegyenlet kvantitatív értelmezésre alkalmazható (Uf0)
U  Φ t U f  (1  Φ t )Uma
Uma  U/(1  Φ t )

Három ásványi komponens
térfogata kiszámítható
Vma,1U ma,1  Vma,2U ma,2  Vma,3U ma,3  U ma 

Vma,1ρ ma,1  Vma,2ρ ma,2  Vma,3ρ ma,3  ρ ma 

Vma,1  Vma,2  Vma,3  1


A Pe-ρb diagrammal a litológia
és a porozitás meghatározható
Mélyfúrási geofizika
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Sűrűség szelvényezés

A mért kőzetsűrűség a porozitástól, a kőzetmátrix (ρma) és
a mérés környezetében található fluidumok (iszap, pórusvíz, szénhidrogén) sűrűségétől (ρf) függ
ρ b  Φρ f  (1  Φ)ρ m a

Szennyezetlen porózus kőzetekben a sűrűség porozitás
ρ ma  ρ b
ΦD 
ρ ma  ρ f

A porozitás a kőzetsűrűség növekedésével csökken
Ha ρmaρb akkor negatív porozitást kapunk, mely a nehéz
ásványok indikálását teszi lehetővé
Mélyfúrási geofizika

Sűrűség szelvényezés

Az agyagok sűrűsége (2.2ρsh2.65) eltérő, a közbetelepült agyag
rétegek sűrűsége általában nagyobb a pórustérben elhelyezkedő
diszperz agyag sűrűségénél. Az agyag és a mátrix sűrűségének
különbsége szabja meg az agyagtartalom korrekció mértékét
Agyagos kőzetek mért látszólagos sűrűsége

ρ b  Φ eρ f  Vsh ρ sh  (1  Φ  Vsh )ρ m a
A diszperz agyag általában kismértékben csökkenti a mért sűrűséget
(ρma-ρsh≤0.15 g/cm3) és növeli a látszólagos porozitást

ρ b  Φ eρ f  (1  Φ e )ρ m a  Vsh ρ m a  ρ sh 
A korrigált kőzetsűrűség

ρ(korr.)
 ρb  Vsh ρma  ρsh 
b
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Sűrűség szelvényezés

A szénhidrogének (főleg a gázok) sűrűsége kisebb a víz
sűrűségénél
Ugyanabban a kőzetben a mért sűrűség kisebb, mint pórusvíz
jelenléte esetén
A szonda által mért látszólagos sűrűséget korrigálnunk kell

ρ b  ρ a  ρ b
A korrekciós tagot közelítő formulával számítjuk

ρb  1.07eShc,irr 1.19  0.16Pρmf 1.23ρhc 
A sűrűség porozitás olajtároló szakaszokon nagyobb, gáztároló
zónákban sokkal nagyobb a valódi porozitásnál
Mélyfúrási geofizika

Sűrűség szelvényezés

Szénhidrogén-tároló kőzetekben a mért térfogatsűrűséget
közelítő (elméleti) szonda válaszegyenlet
n

b  Φe Sx0mf  1  Sx0 hc   Vsh sh   Vma,ima,i
i 1

ahol mf, hc, sh, ma: az iszapfiltrátum, maradék
szénhidrogén, agyag és mátrix térfogat-sűrűsége, n az ásványi komponensek száma
A fenti válaszfüggvény a direkt feladat (előremodellezés)
keretében számított (elvi) kőzetsűrűséget adja meg (ld.
inverz modellezés)
Mélyfúrási geofizika

Sűrűség szelvényezés

Porozitás számítása (olaj és víztárolóban a legjobb becslés)
Más porozitáskövető szelvénnyel együtt litológiai összetétel
meghatározása, agyagos-homok(kő) formációk kiértékelése
Gáztároló zónák azonosítása
Evaporit ásványok azonosítása
Nehéz-ásványok (ércek, anhidrit) azonosítása
Szenek (kis kőzetsűrűség) azonosítása
Szénhidrogén sűrűségének meghatározása
Komplex litológiájú kőzetek összetételének meghatározása
Az akusztikus szelvénnyel együtt a másodlagos porozitás
meghatározása (2D–S)
Mélyfúrási geofizika

Sűrűség szelvényezés

Gáztároló formációk

© MOL

Szelvények:

Mélyfúrási geofizika

SP: Természetes potenciál
CAL: Lyukátmérő
GR: Természetes gamma
CNL: Kompenzált neutron
ATL: Akusztikus terjedési idő
DEN: Sűrűség
Sűrűség szelvényezés

t1
t3

t2
t4

t5

t R1  t1  t 2  t 3 és t R 2  t1  t 2  t 4  t 5
Δt  t R 2  t R1  t 4
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A szondán ultraszónikus
jeladó(k) és két vagy több
vevő helyezkedik el, mely
20 kHz frekvenciájú hullámcsomagot bocsát ki 50 msonként
Az
akusztikus
hullám
terjedési idejét mérjük,
mely ahhoz szükséges, hogy
1 m (vagy 1 láb) hosszú
szakaszt
megtegyen
a
kőzetben
A mért paraméter a ∆t
akusztikus intervallum idő
μs/m-ben (lassulás)
Akusztikus szelvényezés

Ellis és Singer (2007)

Mélyfúrási geofizika

Első beérkezés: longitudinális (kompressziós)
hullám, mely az adótól a kőzetig az iszapban
nyomáshullám formájában terjed, majd a
kőzetben refraktálódik, végül a vevőbe ismét
nyomáshullámként tér vissza
Nyíróhullám: az adótól a formációba nyomáshullámként, a kőzetben transzverzális
hullámként, majd a vevőbe nyomáshullámként terjed
Iszap hullám: az adóból a vevőbe közvetlenül
az iszaposzlopon keresztül terjed a fúróiszapnak megfelelő nyomáshullám sebességgel, a teljes hullámképen nehéz elkülöníteni
„Stoneley” hullám: az iszap hullámnál is
kisebb sebességgel, az iszap és kőzet határfelületén terjedő felületi hullám, melynek
sebessége függ a frekvenciától (diszperzív
hullám), lyukátmérőtől, a formáció nyíróhullám sebességétől, az iszap és a formáció
sűrűségétől, az iszap hullám sebességétől
(permeabilitás és a repedések helye meghatározható belőle)

Akusztikus szelvényezés

©Baker Hughes
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SPWLA szójegyzék

Akusztikus szelvényezés
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Kőzet vagy fluidum

∆tp (μs/láb)

Homokkő

56

Mészkő

49

Dolomit

44

Agyag

56-164

Só

66.7

Szén

115

Béléscső

57

Édesvíz iszapfiltrátum

189

Sós iszapfiltrátum

185

Olaj

230

Gáz (metán)

602

Akusztikus szelvényezés

A ferde (excentrikus) szondahelyzet (ferde fúrás) és az eltérő lyukátmérő miatt lyukkompenzált
akusztikus szondát („Borehole
Compensated Acoustic Sonde”)
használunk (két adó, két pár vevő)
Ebben az esetben a hagyományos
(1 adó, két vevő) szondánál t3t5
miatt ∆tt4 (ld. 72. dia)
Megoldás: több adó alkalmazása
adónként két vevővel
A mért akusztikus intervallumidőt
számtani átlagképzéssel kapjuk
Ferenczy és Kiss (1993)
Mélyfúrási geofizika

Akusztikus szelvényezés

Serra (1984)
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A távoli vevő a hullám csillapodása következtében nagyobb
terjedési időt érzékel a valóságosnál (pl. konszolidálatlan formációk, gáztárolók, repedezett
és üreges kőzetek, levegővel
kevert iszap esetén)
Ciklusugrás: az első beérkezést
a távoli vevő nem érzékeli, egy
későbbi fázist detektálunk
Terjedési idő nyúlás: a távoli
vevő egy perióduson belül, de
nem ugyanazon a helyen detektál, mint a közeli vevő
Az akusztikus szelvényen „tüskék” jelentkeznek

Akusztikus szelvényezés

Törmelékes kőzetek elsődleges porozitásának meghatározása (a Fermat elv szerint a hullám két
pont között a leggyorsabb terjedésnek megfelelő utat futja be. A terjedési idő az üregekben és
repedésekben maximális, ezért a hullám azokat elkerüli. Az akusztikus mérés az elsődleges
porozitásról hordoz információt)
Repedezett kőzetekben a másodlagos porozitás meghatározása (Sűrűség vagy neutron mérésből
meghatározott teljes porozitás és a szónikus porozitás különbsége)
Agyagos-homokkő összletek kiértékelése
Rétegtartalom kvalitatív megállapítása (pl. ciklusugrás alapján)
Cementkötés szelvényezés („Cement Bond Log”)
Teljes hullámkép („Variable Density Log”) alkalmazása (gáztároló zónák kimutatása, cementpalást
minőségének ellenőrzése)
Kereszt dipól mérések (feszültség irányanalízis, repedésrendszerek orientációjának feltérképezése,
permeabilitás becslése)
A longitudinális és nyíróhullám terjedési idejének bevonásával kőzetmechanikai paraméterek
(dinamikus rugalmassági állandók) in-situ meghatározása
Képalkotó (image) módszerekkel (pl. „Circumferential Borehole Imaging Log”) lyukfalleképezés ill. a
béléscső állapotának felmérése
Szeizmikus mérések kiegészítése (a gamma-gamma sűrűség szelvénnyel együtt akusztikus
impedancia szelvény és szintetikus szeizmogram számítása, a szeizmikus sebességmodell
tökéletesítése)

Mélyfúrási geofizika

Akusztikus szelvényezés

Az akusztikus hullám terjedési ideje a porozitás és a litológia
függvénye
Wyllie-féle átlagidő egyenlet: empirikus lineáris közelítés
1  1 Φ
 
v vf v ma

 Δt  ΦΔt f  (1 Φ) Δt ma

ahol vf, ∆tf, vma, ∆tma, vsh, ∆tsh: a pórusteret kitöltő fluidum, a
kőzetmátrix és az agyag terjedési sebessége ill. akusztikus
intervallum ideje
Szennyezetlen porózus kőzetekben az akusztikus porozitás
Δt  Δt ma
ΦS 
Δt f  Δt ma
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Akusztikus szelvényezés

A Wyllie-formula konszolidált, primer porozitású homokkövekben és karbonátokban érvényes
A kompakciós nyomás következtében a kőzetváz tömörödik (kompaktálódik), nő a hullámterjedési sebesség, mely az ún. határsebességhez ( 3000
m/s) tart
Gyengén konszolidált, laza kőzeteknél, amíg nem alakul ki a határsebesség
(a közeli agyagrétegekben ∆tsh>330 μs/m), a mért ∆t érték és a Wyllieformula alapján számított porozitás nagyobb a valóságosnál
A Wyllie-féle porozitás adatokon empirikus korrekciót alkalmazunk
ΦS 
cp 

C  Δt sh
330

vagy c p 

Δt  Δt m a 1

Δt f  Δt m a c p
ΦS
Φ
Φ
 S  S
ΦR
ΦD ΦN

(Sw  1, Vsh  0)

ahol cp kompakciós korrekciós tényező, ∆tsh: az agyag akusztikus intervallum
ideje (ált. ∆tsh>∆tma), C: agyag kompakciós együtthatója (0.8–1.2)
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Akusztikus szelvényezés

A kompakciós korrekciós tényező megadása bizonytalan, mely a porozitás számítást erősen befolyásolja
Nincs szükség kompakciós korrekcióra, ha a porozitást ∆t függvényében nemlineárisnak tekintjük
Ekkor a szónikus porozitás empirikusan számítható

1  Φ 
1
Φ


Δt Δt f
Δt m a

2

Δt  Δt m a
Δt
ahol = 0.6–0.7
A porozitás tágabb tartományán
(nagy porozitásoknál is) jobb
közelítést ad a Wyllie-egyenletnél
ΦS  α

Mélyfúrási geofizika

Raymer és társai (1980)

Akusztikus szelvényezés

Azonos kőzetösszetétel és porozitás mellett az akusztikus terjedési idő az
olajjal vagy a gázzal telített kőzeteknél nagyobb, mint a víztárolóknál
Jól konszolidált, kis porozitású kőzetekben a szénhidrogén hatása kicsi
A kisepert zónában maradék szénhidrogén van, melynek a hatása elhanyagolható
Konszolidálatlan nagy porozitású (kis elárasztás) kőzetekben empirikus
korrekciót alkalmazunk

Φ  0.7  ΦS (gáz)
Φ  0.9  ΦS (olaj)

A szénhidrogén terjedési idejét empirikusan adjuk meg az akusztikus szonda válaszegyenletében

t hc  (hc  0.05)t o  0.95 hc t g / 0.9

ahol ∆to és ∆tg az olaj és a gáz akusztikus terjedési ideje
Mélyfúrási geofizika

Akusztikus szelvényezés

Szennyezett kőzetekben (Vsh≠0) szükséges, ahol az agyagok akusztikus terjedési (∆tsh) ideje általában nagyobb (a sebesség kisebb), mint
a kőzetmátrixé, a porozitás így nagyobb a valóságosnál
A Wyllie-egyenlet konszolidált agyagos formációkban agyaglaminák
esetén
Δt  ΦΔt f  (1  Φ  Vsh ) Δt ma  Vsh Δt sh

S 

Δt  Δt ma
Δt  Δt ma Δt  Δt ma
 Vsh sh

 Vsh  s ,sh
Δt f  Δt ma
Δt f  Δt ma Δt f  Δt ma

ahol Φs,sh az agyag akusztikus (szónikus) porozitása
Az agyaggal korrigált Wyllie-féle átlagidő egyenlet diszperz agyag
jelenléte esetén
Δt  Φ  Vsh Δt f  (1  Φ  Vsh ) Δt ma
S 
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Δt  Δt ma
 Vsh
Δt f  Δt ma
Akusztikus szelvényezés

Szénhidrogén-tároló kőzetekben a mért akusztikus terjedési
időt közelítő (elméleti) szonda válaszegyenlet
n
1
Δt  ΦSx0Δt mf  1  Sx0 Δt hc   Vsh Δt sh   Vma,i Δt ma,i
cp
i 1
ahol ∆tmf, ∆thc, ∆tsh, ∆tma: az iszapfiltrátum, a szénhidrogén,
agyag és mátrix akusztikus terjedési ideje, n az ásványi komponensek száma
Konszolidálatlan formációkban a kompakciós korrekciós
tényezőt is figyelembe kell venni
A fenti válaszfüggvény a direkt feladat (előremodellezés) keretében számított (elvi) akusztikus terjedési időt adja meg (ld.
inverz modellezés)
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Akusztikus szelvényezés

Bala (2010)
Impermeábilis kőzetben a Stoneley-hullám intervallum
terjedési idő elméleti értéke

Δt St(számított) 

ρ mf 2
Δt s  Δt 2mf
ρb

ahol ∆ts a nyíróhullám terjedési ideje
Permeábilis kőzetben a mért Stoneley-hullám terjedési
idővel a permeabilitás becsülhető

K  f(I St , a, b)

Haldorsen és társai (2006)
Mélyfúrási geofizika

ahol Ist=∆tSt(mért)/∆tSt(számított) a Stoneley terjedési idő index,
a, b területi konstansok (litológia, porozitás, rétegtartalom)

Akusztikus szelvényezés

© Baker Hughes
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Dipól szondák: keresztirányú adók és vevők
(csoportja) lehetővé teszik az egymásra merőleges
teljes hullámképek felvételét
Hajlító (flexurális) hullám: a dipól adók által
gerjesztett vezetett hullám. Az adók radiális
irányban aszimmetrikus kompressziós hullámot
generálnak a fúrólyukban. Ezek az adók az egyik
irányban nyomás növekedést, míg a szemben lévő
irányban nyomás csökkenést okoznak, a fúrólyuk
fala a hullámterjedés irányára merőlegesen
elhajlik. Diszperzív hullám, kisfrekvenciás határesetben lassúsága a nyíróhullám lassúságával
egyezik meg
Nyíróhullám szétválás: anizotróp közegben a
nyíróhullám két egymásra merőleges síkban
polarizált hajlító komponensre válik szét. A két
nyíróhullám különböző sebességgel terjed tovább
(gyors és lassú nyíróhullám)
„Crossline” jelben a két nyíróhullám részvételének
viszonya az anizotrópia irányától (Θ szög) függ
Akusztikus szelvényezés

Badri és társai (2000)
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Anizotrópia oka: a litológiai jellemzők irányfüggése, réteghatárok, vetők, repedések
jelenléte, lyukátmérő változás, tektonikus
feszültségtér
A nyíróhullámok a repedéssel párhuzamos
polarizációs irány esetén gyorsabban terjednek, mint azokra merőlegesen (ld. az
ábrán lyukfallal párhuzamos repedések
esetén)
Az adatfeldolgozás lépései: szűrés, a teljes
hullámkép csatornajelek keresztkorrelációja, forgatás, „inline” adatok sebesség analízise, iránykorrekció
A nyíróhullám anizotrópia mértékét a gyors
és a lassú nyíróhullám intervallumterjedési
idők közötti relatív különbség jellemzi
(DTSSLOW-DTSFAST)/AVGDTS
Akusztikus szelvényezés

© Baker Atlas (2001)
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Regionális és lokális feszültségtér
(horizontális és vertikális vagy fedőnyomásból
származó
feszültség
komponensek)
Természetes vagy fúrás lemélyítése
során indukált repedések (pl. „breakout” vagy lyukfal kitörés, mely a minimális horizontális feszültség irányában alakul ki, megnövelve ezzel a
fúrólyuk átmérőjét)
A gyors nyíróhullám terjedésének azimutja párhuzamos a maximális horizontális feszültség irányával, a lassú
nyíróhullámé pedig a minimális horizontális feszültség irányával
A feszültségirányok ismerete fontos a
repesztés irányának kijelölésében, a
fluidum áramlásának meghatározásához és a fúrólyuk stabilitásának
biztosításához
Akusztikus szelvényezés

©Schlumberger
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Porozitáskövető szelvények kombinációja

D

© MOL

Porozitás érték

Homok vonal

Dolomit vonal

Mészkő vonal
Mélyfúrási geofizika

A porozitás pontosabb becslésére és a litológia azonosítására használjuk
Keresztdiagram („crossplot”): a szondával
mért mennyiségeket egy koordináta-rendszerben ábrázoljuk, az adatpároknak megfelelő pontok jellegzetes (mátrix- és folyadékpont összekötésével kapott) litológiai vonalakra vagy azok környezetébe esnek, a
litológiai vonalakon feltüntetett értékek a
(tiszta víztároló kőzet) porozitását mutatják
Porozitás leolvasása: az ábrázolt pont és az
ásványkombinációnak megfelelő litológiai
vonalakra (itt homok, mészkő, dolomit) eső
merőleges egyenesek jelölik ki
A N–ρb kombináció litológia-független
porozitást ad (2 % eltérés mellett), azonban a litológiát illetően többértelmű (ekvivalens) megoldást szolgáltat
Agyag és gáz jelenlétének kimutatása,
száraz és nedves agyag elkülönítése

Porozitáskövető szelvények kombinációja

M-N keresztdiagram: három porozitáskövető szelvény kombinációja esetén használjuk
Számítsuk ki az M, N litológiai paramétereket (litológiától függenek, porozitástól függetlenek, az akusztikussűrűség ill. neutron-sűrűség „crossplot”-ok meredekségei)

M  0.003

©Schlumberger

N
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Δt f  Δt
ρb  ρf

Φ N,f  Φ N
ρb  ρf

A különböző ásványtípusokat a diagrammon diszkrét pontok (sós és édes
iszapra) mutatják, a szaggatott vonalak a gyakorlati porozitás tartományt
jelölik
Porozitáskövető szelvények kombinációja

A mátrix jellemzők látszólagos értékeit ábrázoljuk a keresztdiagrammon

ρ ma 

©Halliburton

Δt ma 
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ρ b  Φ N,Dρ f
1  Φ N,D
Δt  Φ N,SΔt f
1  Φ N,S

ahol ΦN,D, ΦN,S: neutron-sűrűség és
neutron-akusztikus „crossplot” segítségével becsült porozitás
A diagram a relatív ásványi összetételre
enged következtetni: egy ásványos (pont),
két ásványos (egyenes), három ásványos
(háromszög) kőzetösszetétel olvasható le
Az ábrázolt pontnak a háromszög csúcspontjától való távolsága fordítottan arányos az adott ásvány mennyiségével
A porozitás becslésére nincs lehetőség
Porozitáskövető szelvények kombinációja

A neutron, sűrűség, akusztikus mérések nemcsak a fluidum-tartalomra,
hanem a litológiára is érzékenyek (ez legkevésbé igaz a gáztárolóknál)
Az agyag jelenléte hatással van a porozitás meghatározás pontosságára
A víz kötött és szabad formában van jelen a pórustérben, a fajlagos
ellenállás mérések a teljes víztartalomra érzékenyek, az Archie-formulák
így túlbecsülik a kitermelhető víz mennyiségét, a szénhidrogén-tárolók
kimutatása emiatt bizonytalan lehet
A neutron vs. sűrűség szelvénykombinációval a teljes porozitást határozhatjuk meg nem az effektív porozitást, az agyagtartalom korrekción felül is
megmarad a kapilláris tér és az izolált pórustérből eredő becslési hiba
A porozitáskövető és fajlagos ellenállás szelvények kevés információt szolgáltatnak a szénhidrogén típusáról (pl. olaj viszkozitás), a pórus- és
szemcseméret eloszlásról, valamint a kőzetek áteresztőképességéről
A fenti hiányosságokat pótolja a nukleáris mágneses rezonancia (NMR)
szelvényezés

Mélyfúrási geofizika

Porozitáskövető szelvények kombinációja

©Halliburton
Mélyfúrási geofizika

A szonda vontatása során erős állandó mágnessel polarizáljuk
a pórusfolyadék protonjait (hidrogén atommagjait), ez-után
rádiófrekvenciás impulzus-sorozatot bocsátunk ki egy antenna
segítségével
A polarizációs folyamat időállandója a T1 polarizációs idő
(pórusvíz: 1–500 ms, olaj: 3000–4000 ms, gáz: 4000–5000 ms)
Két impulzus között a mágneses tér kikapcsolása után a
protonok mágneses momentumai precessziós mozgást
végeznek az eredeti mágneses tér iránya körül. A mágneses
tér távolságfüggése és inhomogenitása miatt a protonok
nincsenek fázisban, ezért a mért jel gyorsan lecseng
A rádiófrekvenciás gerjesztés (impulzus sorozat) hatására a
szonda vevőtekercsén Larmor frekvenciájú jelsorozat
indukálódik. Az ismételt (pulzáló) mágneses tér hatására
létrejött válasz a „spin-echo” sorozat („echo-train”)
A mért jelsorozat burkolójának kezdeti amplitúdója a
formációban lévő protonok számával arányos (hidrogénindexre érzékeny mérés)
Nukleáris mágneses rezonancia szelvényezés

Coates és társai (1999)

Mélyfúrási geofizika

Nukleáris mágneses rezonancia szelvényezés

Asquith és Krygowski (2004)

Mélyfúrási geofizika

Az exponenciálisan lecsengést mutató relaxációs
folyamat időállandója a T2 relaxációs idő
(pórusvíz: 1–500 ms, olaj: 300–1000 ms, gáz:
30–60 ms)
A T2 relaxációs idők függnek a pórusmérettől és
az azt kitöltő fluidumok típusától. Ha víz vagy
kötött víz kis pórusméretet tölt ki kis T2 időket
mérünk; ha nagyobb a pórustér akkor nagyobb
T2 időket mérünk
A mátrixban, agyagban (és a kapillárisokban)
kötött vízben lévő protonoknak kis T2 idejük
(n100 s), szabad pórusfolyadékoknak nagy T2
idejük van (n100 ms)
A szénhidrogén elnyújtja a T2 értékek eloszlását
(ennek mértéke függ a szénhidrogén típusától,
viszkozitástól és annak mennyiségétől)
A mérés során egy adott mélységpontban T2 időállandó sorozatot mérünk, melynek (gyakorisági)
eloszlását szelvényen ábrázoljuk

Nukleáris mágneses rezonancia szelvényezés

Az NMR mérés gyakorlatilag litológia független, csak a pórusteret
kitöltő fluidumokra érzékeny (néhány inch behatolás mellett)
Víz- és szénhidrogén tárolók effektív porozitásának és kötött
víztelítettségének meghatározása
Másodlagos porozitásnak a hagyományos szelvényeken alapuló
eljárásoknál pontosabb meghatározása (magminta mérések
igazolják)
Permeabilitás meghatározása
Szénhidrogén típusának azonosítása
Pórusméret (szemcseméret) eloszlás meghatározása
Mozgásképes fluidum mennyiségének meghatározása
Gáz detektálása (sűrűség porozitás vs. NMR porozitás
keresztdiagram alapján)

Mélyfúrási geofizika

Nukleáris mágneses rezonancia szelvényezés

A mérést a precesszió kezdetéhez képest 25-30 ms-os késleltetéssel
indítva, a mátrix és a kötött víz hatását eliminálhatjuk, ekkor a mért
jel kezdeti amplitúdója a szabad folyadék mennyiségével arányos
„Free Fluid Index” (FFI): azon fluidum térfogata, mely kémiailag vagy
elektromosan nincs agyaghoz vagy a mátrixhoz kötve és szabad
mozgást végez a pórustérben (kitermelhető)
A mért jel a kisepert zónából származik, ezért

FFI  Sx0  Shc,irr  Sw,irr   1  Sw,irr 
A porozitás ismeretében a kötött víztelítettség a következő
FFI
Sw,irr  1 

A porozitás és a kötött víztelítettség ismeretében az abszolút
permeabilitás hagyományos módon (pl. Timur formula) számítható
Mélyfúrási geofizika

Nukleáris mágneses rezonancia szelvényezés

Coates és társai (1999)

Mélyfúrási geofizika

Az egyedi „echo”-k kezdeti amplitúdója információt hordoz a porozitásról
Inverz modellezéssel minden T2 időből egy porozitás érték (ΦNMR) becsülhető
A T2 idők eloszlását minden mélységpontban külön ábrázoljuk (T2 eloszlás
szelvény)
A T2 idők sűrűségfüggvényének görbe
alatti területe a porozitást adja (Sw=1
esetén)
A görbe alapján a pórusméret (szemcseméret) eloszlás megadható
„T2 cut-off” az az érték ahol a kötött
és a mozgásképes folyadékokat elkülönítjük (23–33 ms homokban, karbonátokban általában több)
Nukleáris mágneses rezonancia szelvényezés

A permeabilitás növekszik az effektív porozitással és a pórusmérettel
A hagyományos módszerek mátrix permeabilitást határoznak meg,
mely vegyes porozitású kőzetek (repedezett szénhidrogén tárolók)
áteresztőképességét alulbecsülik
Coates modell: „T2 cutoff” függő
4

Φ
  FFI 
k NMR   NMR  

C
BVI


 

2

T2-átlag modell: „T2 cutoff” független

k NMR  aΦNMR  T22
4

Asquith és Krygowski (2004)

Mélyfúrási geofizika

ahol T2 a T2 értékek mértani középértéke, C és a: formációtól függő
konstansok

Nukleáris mágneses rezonancia szelvényezés

Coates és társai (1999)

Mélyfúrási geofizika

Nukleáris mágneses rezonancia szelvényezés

Asquith és Gibson (1982)
Mélyfúrási geofizika

Fajlagos ellenállás szelvényezés

©Schlumberger

Mélyfúrási geofizika

Konvencionális fajlagos ellenállás
mérés: A-B elektródapáron áramot táplálunk a formációba, M-N
elektródapáron a feszültséget
mérjük (fajlagos ellenállást ábrázoljuk ohmm-ben)
B elektróda a felszínen, három
elektróda a szondán van
Gradiens (laterál) szonda: M-N
távolság kicsi az A-0 távolsághoz
képest (0: az M-N felezőpontja),
a szondahossz az A-0 távolság
Potenciál (normál) szonda: N
elektróda az A-M távolság legalább 10–20-osa, a szondahossz
az A-M távolság
Fajlagos ellenállás szelvényezés

Ellis és Singer (2007)
Mélyfúrási geofizika

A konvencionális fajlagos ellenállás
szondák mérőáramát a jól vezető
(nagy sótartalmú) iszap vagy a kis
fajlagos ellenállású ágyazó rétegek
elvezetik
Fókuszálatlan egyenáramú tér alakul ki
Az így mért fajlagos ellenállás nem
a formációra jellemző, mely elsősorban a vékony és nagy fajlagos
ellenállású rétegeknél nagy problémát jelent
Megoldás: fókuszált áramteret
kialakító („Laterolog”) szondák alkalmazása
Fajlagos ellenállás szelvényezés

©Schlumberger
Mélyfúrási geofizika

A mérőelektróda (A0) áramát terelő elektródák (A1-A2) segítségével a formációba kényszerítjük, az M1-M’1 és M2-M’2 figyelő elektródákat páronként rövidre zárjuk (azonos potenciálon vannak), a potenciál-különbséget az
egyik figyelőelektróda és egy végtelenben
(felszínen) elhelyezett elektróda között mérjük, mely arányos a kőzet fajlagos ellenállásával
A fókuszálás különböző mértékű lehet, így
eltérő behatolású szondák alakíthatók ki
„Dual laterolog”: két különböző szondahosszal és frekvencián (35Hz-20kHz tartományban) mérünk egyidejűleg (mély és sekély behatolás)
Alkalmazása: sós iszapoknál (Rmf<3Rw) és nagy
Rt rétegeknél (a szonda a formáció fajlagos
ellenállására érzékeny)
Nem alkalmazható olajbázisú iszapoknál
(nincs elektromos csatolás) és légöblítéses
fúrásoknál (nincs elárasztás)
Fajlagos ellenállás szelvényezés

Serra (1984)

Mélyfúrási geofizika

„Microlog”: falhoz szorított szonda, 3
elektródot tartalmaz egymástól 1-1 hüvelyk
távolságra (hagyományos fajlagos ellenállás
szelvényezés)
Mikronormál üzemmód (A0-M2): Rx0-t méri
3–4 hüvelyk behatolással (elárasztott zóna
vizsgálata)
Mikroinverz üzemmód (M1-M2): Rmc-t méri
1–2 hüvelyk behatolással (iszaplepény
vizsgálata)
Fajlagos ellenállás görbék pozitív elválása
(Rnorm>Rinv): iszaplepény jelenléte, permeábilis formációra utal
Nincs elválás vagy negatív elválás: impermeábilis rétegről van szó
Felhasználás: iszaplepény detektálása (lyukhatásra különösen érzékeny), iszap fajlagos
ellenállásának meghatározása, amikor a
szonda nincs a lyukfalhoz szorítva
Fajlagos ellenállás szelvényezés

„Microlaterolog” (RMLL): fókuszált áramteret hoz
létre, a mért jel elsősorban a kispert zónából
származik, vizsgálati mélysége kb. 10 cm, vékony ill.
közepes vastagságú iszapepény esetén megbízható
Rx0-t szolgáltat
Gömbi fókuszálású mikroszelvény (RSFL): gömb
alakú (szférikus) mérőáramteret hoz létre (nem túl
nagy vizsgálati mélység), RMLL-nél jobban fókuszál,
iszaplepény hatására kevésbé érzékeny, a DLL
szondára szerelik kiegészítő mérés (Rx0) céljából
„Proximity log” (RPL): szondapapucs fémből van,
elektródákat szigetelő ágy választja el, A0 elektróda
nagy felületen érintkezik a lyukfallal (kisebb
áramingadozás), vastag iszaplepénynél is pontos
Rx0-t ad , kis elárasztási mélységnél befolyásolhatja
az érintetlen zóna fajlagos ellenállása (Rt)
A mikroszelvényeket iszaplepény korrekció alá kell
vetni

Mélyfúrási geofizika

Fajlagos ellenállás szelvényezés

©Schlumberger

Mélyfúrási geofizika

Az adótekercsbe nagyfrekvenciás (20 kHz)
állandó intenzitású váltóáramot vezetünk
Az áram váltakozó EM (elektromágneses) tere
a kőzet vezetőképességével arányos nagy
frekvenciás (a szonda tengelyével koncentrikus) örvény- (Foucault) áramokat gerjeszt a
formációban
A Foucault áramok EM tere a vevőtekercsben
feszültséget indukál, melynek nagysága a
kőzet elektromos vezetőképességével (mS/m)
arányos
A szelvényen a fajlagos ellenállást ábrázoljuk
ohmm-ben
Az indukciós mérést torzítják: szkin-hatás
(különösen kis ellenállású kőzeteknél a mért
jel és a vizsgálati mélység csökken), fúrólyuk
hatása, ágyazó réteg hatása (különösen nagy
Rt/Rs mellett kisebb Rt-t mérünk a valóságosnál), elárasztás hatása (nagy elárasztási mélység és kis Rx0)
Fajlagos ellenállás szelvényezés

Hunka és társai (1990)

Mélyfúrási geofizika

Többtekercses szondák alkalmazása esetén a vevőtekercsek jeleit összegezzük,
annak érdekében hogy minimalizáljuk a
fúrólyuk, az ágyazó rétegek és az
elárasztás hatását
„Array” indukciós szonda: sok tekerccsel
különböző frekvencián (kis, közepes és
mély behatolás) mellett mérünk szimultán módon
Alkalmazása: édesvizű vagy elektromosan nem vezető (olajbázisú, levegőfúrás)
iszapoknál (Rmf>3Rw), és kis ill. közepes Rt
rétegeknél (a szonda a formáció vezetőképességére érzékeny)
Nem alkalmazható sós iszapoknál és 100
ohmm feletti fajlagos ellenállású (vékony)
rétegeknél

Fajlagos ellenállás szelvényezés

Érintetlen
Zóna
0.75

(jel 25%-a)

Elárasztott
zóna
(jel 75%-a)

90

Mélyfúrási geofizika

Geometriai tényező (G): végtelen kiterjedésű
homogén közegben a szonda által mért jelnek
azon hányadát jellemzi, mely az adott geometriájú térfogatból származik
A mért Ca vezetőképességhez a Gn geometriai tényezőjű (súlyú) és Cn vezetőképességű hengerszimmetrikus térrész GnCn szorzata járul hozzá
Az iszaposzlopban, az elárasztott zónában, az
érintetlen zónában és az ágyazó rétegekben a
Gn=1
Geometriai tényező vs. elárasztási mélység diagram: az elárasztott zóna átmérőjéhez tartozó
vizsgálati mélységben megadja azt, hogy a mért
érték hányad része származik az elárasztott, ill. az
érintetlen zónából
Lépcsős ellenállásprofil esetén a korrigált fajlagos
ellenállás

Ellis és Singer
(2007)

1

R (korr)
IL



G x0 1  G x0

R x0
Rt

Fajlagos ellenállás szelvényezés

Különböző behatolású szondákkal az elárasztási profil és a
valódi fajlagos ellenállás meghatározása
Porozitás meghatározása
Víztelítettség meghatározása
Víz és szénhidrogén-tárolók azonosítása és elkülönítése
Szemcseátmérő változás kimutatása
Fajlagos ellenállás mérésen alapuló lyukfalleképezés
(„image”) („Formation Micro Scanner”)
Konvencionális szondák alkalmazása vízkutatásban
Irányított áramterű szondák alkalmazása szénhidrogénkutatásban

Mélyfúrási geofizika

Fajlagos ellenállás szelvényezés

A kiöblített zóna fajlagos ellenállásának (Rx0) meghatározása
Az iszaplepény detektálásával permeábilis zónák
kimutatása és elkülönítése
A réteghatárok helyzetének meghatározása (sekély
behatolás, nagy vertikális felbontóképesség)
Rétegdőlésmérés 4 falhoz szorított (egymáshoz képest
90°-os szögben elhelyezett) mikroellenállás-mérő
papuccsal
A valódi fajlagos ellenállás meghatározása
Az Rx0/Rt hányadosból a víztelítettség meghatározása

Mélyfúrási geofizika

Fajlagos ellenállás szelvényezés

Rmf < Rw
(konduktív elárasztás)

Rider (2000)
Mélyfúrási geofizika

Fajlagos ellenállás szelvényezés

Rmf  Rw (rezisztív elárasztás)

Agyagréteg (Rsh leolvasása)
Szénhidrogén-tároló és/vagy
porozitás csökkenés

Ellis és Singer (2007)

Víztároló

Mélyfúrási geofizika

Agyagréteg

Szénhidrogén-tároló és/vagy
porozitás csökkenés
Fajlagos ellenállás szelvényezés

Rider (2000)

Mélyfúrási geofizika

A vertikális felbontás a behatolással fordítottan arányos
A fajlagos ellenállás szelvények
közül geológiai alkalmazásukat
tekintve a mikroeszközök (pl.
MSFL esetén behatolás 0.02–0.1
m, felbontás 0.08 m) információt hordoznak a rétegzettség
jellegéről
Sekély eszközök (pl. SFL esetén
behatolás 0.3–1 m, felbontás 0.3
m) a réteghatárok kijelölésére
alkalmasak, más szelvényekkel
együtt kőzetfizikai paraméterek
számítására is alkalmazhatók
Mélybehatolású eszközöket (pl.
ILD esetén behatolás 1–3 m,
felbontás 0.5–0.7 m) a litológiai
trend meghatározására használják (leggyengébb felbontás, átlagolják a rétegek hatásait)

Fajlagos ellenállás szelvényezés

Lépcsős elárasztási profilt feltételez (Rx0, Rt) az alábbi módszer
Tornádó diagram: az Rx0, Rt, di
meghatározására alkalmas „dual
laterolog” (RLLD, RLLS) és mikrofajlagos ellenállás mérésből (pl.
RMFSL)
A korrigált valódi fajlagos ellenállás

©Schlumberger

R (korr.)
 (Rt /R LLD )RLLD
t

Mélyfúrási geofizika

A kispert zóna fajlagos ellenállása

R x0

R (korr.)
t

(R t /R x0 )
Fajlagos ellenállás szelvényezés

A kisepert zónára is érvényes Archie megfigyelése

R 0  FR w  R x0  FR m f
A kisepert zóna víztelítettsége

Sx0  n

R x 0, vizes
R x0,olajos

FR m f
n
R x0,olajos

Az ellenállás porozitás szénhidrogén-tárolóban

Sx0  n

a R mf
Φ m R x0,olajos

 ΦR  m

a R mf
Snx0 R x0,olajos

Az ellenállás porozitás víztárolóban (Sx0=1, a  1, mn2)

R mf
ΦR 
R x0
Mélyfúrási geofizika

Fajlagos ellenállás szelvényezés

Agyagmentes tárolóban az Rx0 és Rt ismeretében az Archie-formulák
alkalmazásával (n=2 szaturációs kitevő mellett)

Sw
R x0 / R t

Sx0
R mf / R w
Szénhidrogén iparban alkalmazott empirikus formula (α=0.2–0.5)

Sx0  Sαw
Általában α=1/5, mellyel a víztelítettség

 R x0 / R t
Sw  
 R mf / R w
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Az Rmf/Rw hányados az SP görbéből számítható, az Rx0 és Rt korrigált
fajlagos ellenállás mérési adatokból megadható
Mélyfúrási geofizika

Fajlagos ellenállás szelvényezés

Gonçalvès és Rousseau-Gueutin
(2008)

Mélyfúrási geofizika

Az agyagok negatív töltéstöbblettel
rendelkeznek, amelyek a pórusvíz
kationjait magukhoz vonzzák
A kationok hidrátburokkal adszorbeálódnak a szemcsékhez, a szemcséktől távolabb diffúz réteg alakul
ki, melynek vastagsága fordítottan
arányos a sótartalommal
A pórusfolyadék sókoncentrációjától függően a diffúz réteg kationjai
szabadon mozoghatnak az elektromos tér hatására
A töltéstöbblet többlet vezetőképességként járul hozzá a kőzet vezetőképességéhez
Fajlagos ellenállás szelvényezés

Agyaggal szennyezett tárolóban az agyagtartalmat is figyelembe
vesszük a víztelítettség meghatározásánál
Az agyag többlet vezetőképességével
módosítjuk az Archie-egyenletet

Cw n
Ct 
Sw  C többlet
F
Snw
1

X
R t FR w
Ellis és Singer (2007)

Mélyfúrási geofizika

A fenti egyenletben szereplő X tagot
empirikusan sokféleképpen közelítik

Fajlagos ellenállás szelvényezés

Diszperz agyagtartalom esetén a szabad víz és az agyag elektrolitok keverékeként vezetik az elektromos áramot (de Witte formula)

1 Φ 2S  q S  q 




Rt
a  R sh R w 
A fenti formulában a porozitás magában foglalja a szabad víz, a
szénhidrogén és a diszperz agyag térfogatát, a víztelítettség a
pórustérben a víz térfogatát, q mennyiség pedig a diszperz agyag
által kitöltött pórustérfogatot
Sw=(S–q)/(1–q) az effektív pórustérben értelmezett víztelítettség
2




qR sh  R w 
qR sh  R w 
1  a Rw


Sw 





1  q   2 R t 
2R sh
2
R
sh
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Fajlagos ellenállás szelvényezés

Laminált agyag és homok esetén párhuzamos kapcsolást feltételezünk

1 1  Vlam Vlam


Rt
R sd
R sh

ahol Rsh: agyagcsík fajlagos ellenállása, Vlam: agyagcsík térfogata
Tiszta homokcsík esetén (sd: a homokcsík porozitása)

Rw
a Rw
R sd  Fsd 2  2 2 és Φ  Φsd 1  Vlam 
Sw Φsd Sw
Az Rt-t és Sw-t összekapcsoló fajlagos ellenállás válaszegyenlet

Φ 2S2w
Vlam
1


 Sw 
R t 1 - Vlam aR w R sh
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1 - Vlam aR w 
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Fajlagos ellenállás szelvényezés

Schlumberger modell: az agyag típusától és eloszlásától független kvadratikus empirikus válaszegyenlet

Φ 2S2w
VshSw
1


R t aR w 1  Vsh  R sh
ahol Vsh: a teljes agyagtartalom, Rsh: a közeli agyagréteg fajlagos ellenállása, a második tag az agyag miatt fellépő többlet vezetőképesség
Poupon és Leveaux egyenlet: empirikus válaszegyenlet szénhidrogén-tároló esetén (Indonéziai formula) a kisepert és az érintetlen zónára

  

m
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n
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Fajlagos ellenállás szelvényezés

Az elektrokémiai kettős rétegben lévő kationok helyet cserélhetnek a szabad
vízben található kationokkal, ill. a szomszédos agyagszemcséhez adszorbeálódott kationokkal
Kationcsere kapacitás: egységnyi tömegű és térfogatú agyagásvány által kicserélhető kémiai anyagmennyiség (CEC[mmol/g]), mely egységnyi pórustérfogatra
vonatkoztatva (Qv[mekv/cm3]). A Waxman-Smith modell esetén XQv, azonban
CEC nehezen mérhető
Kettős vízmodell: szigetelő kőzetmátrix esetén a vezetőképesség válaszegyenlet

 mtSnwt
 mtSnwt Vw C w  VwbC wb  mtSnwt 
Swb
C wb  C w 
Ct 
C we 

C w 
a
a
Vw  Vwb
a 
Swt


ahol Cwe: ekvivalens vezetőképesség, Vw: formációvíz térfogata, Vwb: kötött víz
térfogata, Φt: teljes porozitás, Swt: a kötött és szabad víztelítettség
A tiszta (homok) formáció effektív porozitása és víztelítettsége
S S
Φ  Φ t 1  Swb  ill. Sw  wt wb
1  Swb
Mélyfúrási geofizika

Fajlagos ellenállás szelvényezés

Az elektromágneses hullámterjedést nagy frekvencián (25MHz–1.1GHz) a kőzet dielektromos
tulajdonságai szabják meg
Elektromos polarizáció: a kőzetben az elektromos
térerősség hatására fellépő dipólusok jellemzésére
szolgáló mennyiség



D  εE

©Schlumberger
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ahol : dielektromos állandó (As/Vm), E: elektromos térerősség vektor (V/m), D: elektromos
indukció vektor (As/m2)
Az EPT szondával („Electromagnetic Propagation
Tool”) az EM hullám terjedési idejét (tpm [ns/m]) és
a két vevő közötti csillapodást (Am [dB/m]) mérjük
kb. 3-15 cm behatolással (előbbit a fázistolásból,
utóbbit az amplitúdó csökkenésből adjuk meg)
Poláris vegyületek (víz) nagy -al rendelkeznek, EM
hullám orientálja a molekulákat; a kőzetmátrix,
szénhidrogének nempoláris kőzetalkotók, kis -al
rendelkeznek, kevésbé gyengítik az áthaladó EM
hullámot; az EM hullám terjedési ideje az -al nő

Kiegészítő szelvényezési módszerek

Kőzet/fluidum

*

tp (ns/m)

Homokkő

4.65

7.2

Dolomit

6.8

8.7

Mészkő

7.5-9.2

9.1-10.2

Anhidrit

6.35

8.4

Gipsz

4.16

6.8

Só

5.6-6.35

7.9-8.4

Agyag

5-25

7.45-16.6

Édesvíz (250C)

78.3

29.5

Kőolaj

2-2.4

4.7-5.2

Földgáz

3.3

6.0

*levegőre vonatkoztatott relatív dielektromos állandó

Mélyfúrási geofizika

Kiegészítő szelvényezési módszerek

A kis adó-vevő távolság miatt gömbhullám közelítést alkalmazunk, ekkor a gömbi szóródás
következtében a csillapodás adatokat korrigálni kell
Az EM hullám energiavesztesége nagy vezetőképességű kőzetben a legnagyobb (sósvíz,
agyag, kötött víz), az EPT szondával mért veszteséges időt (tpm) veszteségmentesre (tp)
számítjuk át

t p  t 2pm 

Am
3604

Agyagmentes tárolókban az EPT szonda (elméleti) válaszegyenlete

t p  Φt Sx0 t p,mf  1  Sx0 t p,hc  1  Φt t p,ma
A kiöblített zóna víztelítettsége a kőzetalkotók terjedési idejének ismeretében

Sx0 

t

p

 t p,ma   Φ t t p,ma  t p,hc 
Φ t t p,mf  t p,hc 

A mérés elsősorban a vízzel telített kőzetek porozitására érzékeny; a módszer előnye, hogy
kevésbé érzékeny a sótartalomra, mint a hagyományos fajlagos ellenállás mérések, a vízés olajtárolók jobban elkülöníthetőek

Mélyfúrási geofizika

Kiegészítő szelvényezési módszerek

©MALÅ

Mélyfúrási geofizika

Két külön szondatesten egy radar
adót (20-250 MHz) és egy vevőt helyeznek el, vezérlőegységhez optikai
kábellel csatlakoztatják (időjel, adatfeldolgozás)
3600-os környezetből származik a jel
A radar szelvényen (radargram)
jellegzetes képet mutat a pontforrás
(„reflexiós hiperbola”) és a repedés
(„két láb”)
Meghatározható a reflektor mélysége, a lyuktengellyel bezárt szöge, a
lyuktól való távolsága (azimut nem)
Fő alkalmazása: repedések kimutatása és lokalizálása konszolidált
kőzetekben (max. 8–12 m behatolás)
Fúrólyukak közötti, valamint felszín és
fúrólyuk közötti reflexiós és tomográfiás mérés valósítható meg

Kiegészítő szelvényezési módszerek

Kőzet: felszínközeli proterozoós gránit

Helsinki (2002-es mérés Otaniemi-ben)

Mélyfúrási geofizika

Kiegészítő szelvényezési módszerek

dl
v


t

Mérési elrendezés

Mélyfúrási geofizika

Sebesség (vagy abszorpciós) tomogram

Kiegészítő szelvényezési módszerek

CBIL szonda
Mélyfúrási geofizika

Akusztikus amplitudó és futási idő „image”
Kiegészítő szelvényezési módszerek

A fúrólyuk átmérőjét hüvelykben vagy cm-ben
mérjük
Karok: központosítanak, falhoz szorítják a
szondát, potenciométerhez kapcsolódva az
átmérőváltozással változik a mérőáramkör
ellenállása és a mért feszültség
Alkalmazás: permeábilis és impermeábilis
rétegek elkülönítése (kaverna, iszaplepény
kimutatása); iszaplepény vastagsága

© Halliburton

h m c  d n  d /2

Mélyfúrási geofizika

ahol dn, d: névleges (fúrófej) és mért átmérő;
repedések és üregek kimutatása; fúrólyuk térfogata (a rétegbe filtrált iszap mennyiségének
számítása); cement térfogat meghatározása
Kiegészítő szelvényezési módszerek

Hursán (1994)

Mélyfúrási geofizika

A szonda belsejében könnyen forgó acéltengelyre forgólapátot rögzítenek, a tengely felső részére mágnesrudat tesznek, a
szondán átáramló folyadék mozgásba
hozza a lapátot és a mágnest, a mágnes a
vevőtekercsben minden körülforduláskor
impulzust indukál, melyeket számlálva
meghatározható a percenkénti fordulatszám (n)
A szondát áramlási sebességre (v) kalibrálják, mely állandó lyukátmérőnél (d)
megadja a vízbeáramlások ill. vízelnyelés
helyeit és a hozamot (Q=vA=vr2=vd2 /4)
Az áramlásmérő egy bizonyos v0 sebességnél kezd dolgozni, ez alatt a súrlódás nem
engedi a lapát elfordulását
Nyitott lyukban a sebességet a névleges
lyukátmérőre
(dn)
kell
korrigálni
2
2
(vn=vmdm /dn ), ahol vm és dm a mért áramlási sebesség és lyukátmérő
Kiegészítő szelvényezési módszerek

10–20 m-es mélységig fúrnak le
200-450 mm-es átmérőjű fúróval, a furatot 240–400 mm-es
vezércsővel lecsövezik, a cső és
lyukfal közötti térrészt cementezik a szennyezett talajvizek kizárása érdekében
Keresőfúrást mélyítenek 120–
150 mm-es átmérőjű fúróval
Keresőfúrásban karotázs szelvényezést végeznek a szűrőzendő
szakasz(ok) és a védőrakat helyének kijelölése érdekében

1.
Hursán (1994)
Mélyfúrási geofizika

Fluidum- (nem CH) és nyersanyagkutató fúrások szelvényezése

2.
Hursán (1994)
Mélyfúrási geofizika

A fúrást a szűrőzendő rétegek
feletti szakaszon 1–6 m-en kibővítik és 210–320 mm-es védőrakattal lecsövezik (kismélységű kútban
nem cementeznek, a gyűrűs teret
agyaggal és mosott gyöngykaviccsal töltik ki)
Felbővítik a fúrást a szűrőrakat
(perforált cső, réz vagy műanyag
szitaszövettel) elhelyezése céljából
A szűrő alatti 8–15 m hosszú szakaszon a kútba kerülő szemcsék
számára iszap- (ill. homok-) fogót
(ülepítőt) terveznek
Fluidum- (nem CH) és nyersanyagkutató fúrások szelvényezése

3.
Hursán (1994)
Mélyfúrási geofizika

A szűrőzendő rétegek feletti rétegeket
cementezett csővel (védőrakat) kizártuk,
melynek saruja a szűrőzendő réteg felett
zárórétegben (agyag) helyezkedik el
A szűrőrakatot elhelyezik (a szűrőt a porózus-permeábilis rétegen belül kell elhelyezni)
A szűrőméretet a vízadó rétegre jellemző
szemeloszlás görbe (oldalfal mintavétel)
alapján tervezhetjük (a szitaszövet lyukmérete közel legyen a D15 értékhez)
A szűrőrakat és a védőrakat közötti hézagot
tömszelencével zárják el a szűrőrakat
mögüli víztermelés és az iszap ill. homok
beáramlásának megakadályozása céljából
A szűrőrakat alatt iszap- (ill. homok) fogót
(perforálatlan ún. vakcsövet) helyeznek el a
kúttalpig
Fluidum- (nem CH) és nyersanyagkutató fúrások szelvényezése

SP, GR, fajlagos ellenállás (rövid potenciál) szelvény: rétegsor meghatározása,
szűrőzésre alkalmas porózus rétegek mélységének kijelölése, effektív rétegvastagság és agyagtartalom meghatározása
Gamma-gamma, neutron-neutron szelvény: porozitás meghatározása
Fajlagos ellenállás szelvény: víztelítettség számítása, szivárgási tényező meghatározása, szemcseméret kvalitatív megállapítása
Folyadék-ellenállás szelvény: monitoring mérés, ahol sózással és az iszap
többszöri kikanalazásával állapítják meg a vízbeáramlás helyét
Technikai mérések: kútkiképzéshez szükséges adatok (szűrőzendő szakaszok
helye, kúttalp mélység, védőrakat helye, szűrőméret) meghatározása,
áramlási sebesség és vízhozam meghatározása, kútdiagnosztikai célú
mérések (hozamcsökkenés, lerakódás, homokolódás, régi kútban a szűrő
helyének kimutatása)
Hőmérséklet szelvény: termálvíz kutatás során a különböző hőmérsékletű tárolók elkülönítése, termálvíz belépési helyének meghatározása
Képalkotó, ill. akusztikus szelvények: repedezett tárolók vízadó szakaszainak
kijelölése, repedezett zónák kimutatása, porozitás számítása
Mélyfúrási geofizika

Fluidum- (nem CH) és nyersanyagkutató fúrások szelvényezése

kőzetliszt

víz

Hursán (1991)

levegő

40cm potenciál

Mélyfúrási geofizika

4m gradiens

Fluidum- (nem CH) és nyersanyagkutató fúrások szelvényezése

A Kozeny-féle hatékony szemcseátmérő
(Dh) és mértékadó szemcseátmérő (D10)
nem rosszul osztályozott homokokra

D h  C1D10  C 2 lgF
A Kozeny-egyenletből adódó permeabilitás (SV: térfogati fajlagos felület)
2

1 Φ3  1 
1 Φ3  Dh 

 
K(m ) 


2 
5 1  Φ   aSV 
5 1  Φ 2  10 

2

2

Csókás formula: a permeabilitás kifejezhető a karotázs mérésekből
2

Φ3
K(m )  C3
1  Φ 4
2

Alger (1971)
Mélyfúrási geofizika

 R0 
 lg

R
w 

1.2
 R0 
 Φ

R
w 


Fluidum- (nem CH) és nyersanyagkutató fúrások szelvényezése

Repedezett gránit magokon (D=50
mm, L=50–80 mm) fajlagos ellenállás () és permeabilitás (Kw) méréseket végeztek laboratóriumban
A repedések párhuzamosak voltak
a fúrás irányával
Teljesen vízzel telített magon,
majd részben kerozinnal telített
magon mértek különböző nyomáson (15–400 bar) mértek
A permeabilitás kapcsolatba hozható a repedések térfogatával
Tuan és társai (1994)

K  C 10 -4 b 2  2
ahol C - konstans, b - kőzetrés
szélessége (apertúra) µm-ben, Φ2
a másodlagos porozitás

Mélyfúrási geofizika

Fluidum- (nem CH) és nyersanyagkutató fúrások szelvényezése

Szenek alkotórészei: éghető komponensek (C, H, O), hamutartalom (nem éghető szilárd
komponensek pl. agyag, homok, mészkő), nedvességtartalom (nem éghető ill. éghető
komponensek pórustere)
SP, GR, gamma-gamma, szelektív gamma-gamma (5–7 cm szondahossz, effektív rendszámra
kalibrálják) szelvény: rétegsor meghatározása, széntelep kimutatása (mélység és vastagság
meghatározása), szenek különböző minőségű (agyagtartalmú) padokra bontása
Fajlagos ellenállás szelvény: szenek elkülönítése nedvességtartalom alapján (a nedvességtartalom a szénülés előrehaladtával csökken, miközben a fajlagos ellenállás nagyságrendekkel nő)
GR, gamma-gamma, fajlagos ellenállás szelvény: szén minőségének (sűrűség, hamutartalom, fűtőérték) meghatározása (a hamutartalom fordítottan arányos a fajlagos
ellenállással és a fűtőértékkel), a szenek a környező kőzetekhez képest kis sűrűséggel
jelentkeznek
Neutron-neutron szelvény: szén nedvességtartalmának kvalitatív meghatározása (szén és a
metán hidrogénje is jól lassítja a neutronokat)
GR, SP, fajlagos ellenállás (rövid normál) szelvény: fúrások közötti rétegkorreláció, széntelep
vastagságának meghatározása
Akusztikus szelvény: fedőkőzetek rugalmas állandóinak meghatározása, tektonikus zavarok
kimutatása, a szenek a környező kőzetekhez képest kis P-hullám sebességgel jelentkeznek

Mélyfúrási geofizika

Fluidum- (nem CH) és nyersanyagkutató fúrások szelvényezése

GR, gamma-gamma szelvény: rétegsor meghatározása (a gammagamma szelvény inkább a meddő kőzetben ad jó felbontást)
SP, fajlagos ellenállás, kontakt (v. elektróda) potenciál (az ércásvány és a szondán elhelyezett rövidre zárt elektródapár között
fellépő potenciálkülönbséget mérjük), szelektív gamma-gamma
szelvény: ércesedett zónák (mélység, vastagság) meghatározása
(oxigéndús iszap hosszabb időn keresztül a szulfidos érceket
oxidálja, ennek következtében pozitív SP anomália alakul ki)
Szelektív gamma-gamma szelvény: monometallikus érc fémtartalmának kvantitatív meghatározása
Neutron szelvény: kísérő kőzetek hidrogeológiai tulajdonságainak
meghatározása

Mélyfúrási geofizika

Fluidum- (nem CH) és nyersanyagkutató fúrások szelvényezése

Béléscsövezett fúrások műszaki állapotának vizsgálata:
•
•
•
•

CBL, VDL szelvény: cementkötés minőségének, a cement szilárdságának és repedezettségének meghatározása
CBIL szelvény: béléscső állapotvizsgálata (sérülések, repedések kimutatása), perforációk helyének kijelölése
CCL („Casing Colar Locator”) szelvény: csőcsatlakozások helyének (karmantyú) kijelölése
Gamma-gamma szelvény: kavicsszűrő („gravel”) ellenőrzése

Mélyfúrási geofizika

Csövezett fúrások szelvényezése

•
•
•
•
•
•

•

Termelő kutak geofizikai vizsgálata („Production Well-Logging”):
GR szelvény: relatív mélység meghatározása, litológia
Neutron-neutron, neutron-gamma szelvény: időben ismételt („monitoring”)
méréssel a víz és a szénhidrogén-telítettség változásának követése a művelés
során, gáz-folyadék fázishatár elmozdulás kimutatása
Akusztikus zajmérés („Borehole Audio Tracer Survey”): gázbeáramlás helyének meghatározása, gázátfejtődés kimutatása (több frekvencián)
Speciális gamma-gamma mérés: fluidum-sűrűség mérése a kútban
Technikai mérések: kútban lejátszódó folyamatok (áramlási sebesség és
profil, fluidum összetétel) mérése, nyomásmérés
Hőmérséklet, differenciál hőmérséklet szelvény: geotermikus gradiens
meghatározása, kútba történő beáramlás és elnyelődés (csősérülés, cső
mögötti áramlás, besajtolás helye besajtoló kútban) helyének meghatározása
Fajlagos ellenállásmérések: elektródás mérések nem alkalmazhatók, indukciós mérések alkalmazhatók plasztik béléscsőben (vízkutatás)

Mélyfúrási geofizika

Csövezett fúrások szelvényezése

Fejes (1996)

Mélyfúrási geofizika

Mérnökgeofizikai szondázás (MGSZ) a
„Cone Penetration Test” mérési eljárásból fejlődött ki, az utóbbival a talajba
hidraulikus berendezés és rudazat segítségével jutatott kúp („cone”) csúcsellenállása és palástsúrlódása mérhető
CPT és MGSZ mérés csak konszolidálatlan összletekben lehetséges, a behatolás általában max. 30 m
MGSZ-el hasonló fizikai (elektromos,
nukleáris) jellemzők mérhetők, mint
nyitott lyukban alkalmazott karotázs
szondákkal, ahol az érzékelők a mérőszár belsejében találhatók (elárasztással
nem kell számolnunk)
Az adatfeldolgozás determinisztikus,
statisztikus és inverziós módszerekkel
történik az üledékek tagolása és a kőzetfizikai paraméterek meghatározása
céljából
Alkalmazása: környezet- és mérnökgeofizika, geotechnika, hidrogeológia

Mérnök geofizikai szondázás

Szelvények:

GR: Természetes gamma
DEN: Sűrűség
NPHI: Neutron porozitás
RES: Fajlagos ellenállás
RINC: Becslési hiba
VSI: Iszap frakció
VCL: Agyag részarány
FI: Porozitás
VWA: Víztartalom

Drahos (2005)

Mélyfúrási geofizika

Mérnök geofizikai szondázás

PH-1 – PH-10: penetrációs szondázások helyei

Szabó és társai (2012)
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Mérnök geofizikai szondázás

Larionov modell
(fiatal kőzetek)
Larionov modell
(idős kőzetek)
Inverz modellezés
Lineáris közelítés
GR index alapján

Asquith és
Krygowski (2004)
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DEN  POR DENMF  1.071  SX0ALFA  DENMF  BETA   VSH  DENSH  VSD  DENSD

Szelvényadatok
1
VSH  GRSH  DENSH  VSD  GRSD  DENSD  GRSD
GR 
DEN
CN  POR CNMF  BCOR 1  SX0  BC   VSH  CNSH  VSD  CNSD
AT  POR  (SX0  ATMF  (1- SX0)  ATCH)  VSH  ATSH  VSD  ATSD
K

1
[POR  SX0  KMF  DENMF  VSH  KSH  DENSH  VSD  KSD  DENSD]
DEN

DEN: kőzetsűrűség
GR: természetes gamma
CN: neutron porozitás
AT: akusztikus futási idő
K: kálium természetes gamma
U: urán természetes gamma
TH: tórium természetes gamma
RD: fajlagos ellenállás (érintetlen zóna)

Tároló paraméterek
1
[POR  SX0  UMF  DENMF  VSH  USH  DENSH  VSD  USD  DENSD]
DEN

POR: effektív porozitás
SX0,SW: víztelítettség
VSH: agyagtartalom
1
TH 
[POR  SX0  THMF  DENMF  VSH  THSH  DENSH  VSD  THSD  DENSD] VSD: kvarc (homok) tartalom
U

DEN

RD 

BA  RW
POR BM  SW BN

Mélyfúrási geofizika

Zónaparaméterek
MF: iszapfiltrátum; CH: szénhidrogén
SH: agyag; SD: homok, W: rétegvíz
BA, BM, BN: texturális konstansok

Mélyfúrási geofizikai szelvényértelmezés

Érzékenységi függvény: megadja,
hogy a vizsgált kőzetfizikai paraméter megváltozása milyen mértékben
befolyásolja a szelvényadatokat
d i m j
Ψij m j  

m j d i

ahol di az i-edik szelvényfajta, mj a jedik kőzetfizikai paraméter
Numerikus deriválással (h>0)
Ψ ij m j  

Természetes gamma szelvény homok- és
agyagtartalom érzékenysége

Mélyfúrási geofizika

d i(sz) (m j  h)  d i(sz) (m j )
h



mj
d i(sz) (m j )

Nagy érzékenység kedvező, mind a
mérési módszer kiválasztása, mind
pedig az inverzió konvergenciája
szempontjából
Mélyfúrási geofizikai szelvényértelmezés

A fajlagos ellenállás szelvény
(RD) texturális paraméterekre
vonatkozó érzékenysége

Dobróka és Szabó (2011)
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Réteg

Vastagság



Sw

Sx0

Vsh

Vsd

1
2
3
4

6.0 m
2.0 m
8.0 m
4.0 m

0.20
0.10
0.25
0.10

0.40
1.00
0.30
1.00

0.80
1.00
0.80
1.00

0.30
0.80
0.05
0.60

0.50
0.10
0.70
0.30
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A bemenő adatokat a karotázs szelvények, a meghatározandó modellt a kőzetfizikai paraméterek alkotják, a két
mennyiség közötti kapcsolatot az elméleti szonda válaszfüggvények teremtik
meg (direkt feladat)
Az inverziós ismeretleneket a paraméterérzékenységi függvények számítása alapján célszerű megválasztani
Mélységpontonként végzett (szeparált)
együttes (joint) 1-D inverziós eljárás
Kismértékben túlhatározott inverz feladat, melynek megoldása a súlyozott legkisebb négyzetek elve (WLSQ) alapján
történik, az adatok eltérő nagyságrendje
miatt az eltéréseket normálni kell
A rétegvastagság meghatározása manuális feladat (explicite nem szerepel a
lokális szonda válaszfüggvényekben)

Mélyfúrási geofizikai szelvényértelmezés

Kismértékben túlhatározott inverz feladat (N > M), ahol N a szelvények és M a
modellparaméterek száma
Minimalizálandó függvény alkalmazása a súlyozott legkisebb négyzetek módszere
alapján
2
 d kmért  d kelvi 
  min
E   

d , k
k 1 

N

A W adattérbeli súlymátrix tartalmazza a bemenő adatok d hibáit (korrelálatlan
adatok feltételezésével)
2
W (d )

  GR

 0
 0

 

 0
 0


0
 K2
0

0
0

 0
 0
 0
 
  RS2
 0

0
0
 U2

0
0

0 

0 
0 
 

0 
 RD2 

Az inverz feladat megoldása (∂E/∂mi=0, i=1,2,…M) feltétel teljesülése esetén





1

m( becsült)  G T W(d )G G T W(d )d( mért)
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Mélyfúrási geofizikai szelvényértelmezés

A vizsgált fúrás egy hosszabb szakaszán a
determinisztikus
módszerrel
becsült
porozitás (POR), víztelítettség (SW) és
agyagtartalom
(VSH)
szelvényeket
felhasználva keresztdiagramot ábrázolunk.
A diagramon szereplő pontfelhőre
burkológörbét
(egyenest)
illesztünk,
melynek egyenlete

SWIRR  BSWC  BSWM

VSH
POR

ahol BSWC az ordináta-tengely metszete
és BSWM a meredekség. A területen a
helyi együtthatókat regresszió analízissel
határozzuk meg, ezzel a tároló szakaszra
kötött víztelítettség szelvény számítható
(SWIRR). Az ábra azt mutatja, hogy a
vizsgált fúrásban 40 %-os agyagtartalom
felett a pórusvíz csak az agyagszemcsékhez
kötve van jelen
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Bemenő szelvények

Klaszter elemzés
eredménye
Mélyfúrási geofizika
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Szelvény
1

Szelvény
2

…

Szelvény
M

Előzetes geológiai
ismeretek,
faktorszám
beállítása

Faktoranalízis

Faktor
1

Faktor
2

…

Faktorok és
kőzetfizikai jellemzők
regressziós
kapcsolata,
korreláció számítás

Regresszióanalízis

Petrofizikai
paraméter
1
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Petrofizikai
paraméter
2

…

Inverz modellezés
kevesebb
ismeretlennel

Faktor
a<M

Petrofizikai
paraméter
P

Mélyfúrási geofizikai szelvényértelmezés

Bemenő szelvények

Mélyfúrási geofizika

Faktor
Agyagtartalom
szelvények
szelvények
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Faktoranalízissel becsült és laboratóriumban mért agyagtartalom (szivárgási tényező) értékek kapcsolata
Mélyfúrási geofizika
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