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1. Teszteres rétegvizsgálatok
Az ún. teszteres rétegvizsgálatok célja a fúrással feltárt rétegsor porózus permeábilis
rétegeiben elhelyezkedő fluidumok jelenlétének és minőségének, valamint a tároló kőzettest
termelési szempontból lényeges paramétereinek a felderítése. Két fajtája különböztethető
meg. A fúrószáras, vagy más néven rudazatos rétegvizsgálat és a kábelteszteres
rétegvizsgálat. A közös jellemzőjük, hogy mindkét esetben közvetlen kapcsolat teremtődik a
fluidumot tároló kőzettest és a vizsgálat végrehajtását lehetővé tevő eszköz között. A
különbség a kapcsolat megteremtésének és kivitelezésének módja között van. Az első esetben
a réteg tartalmának megcsapolása fúrástechnikai eszközök segítségével történik. A
kábelteszteres vizsgálatok viszont a mélyfúrási geofizika eszközrendszerére alapoznak
(lyukeszköz, kábelfej, kábel, kábeldob, felszíni egység).

1.1. Fúrószáras (rudazatos) rétegvizsgálat
A rétegvizsgálat végrehajtásához szükség van a fúrócsőoszlop beépítésére. A
vizsgálatra kijelölt porózus permeábilis réteg, ill. rétegek elválasztása a rétegsor más részeitől
egy vagy két tömítőelem (tester packer) elhelyezésével történik a megfelelő
mélységszinteken. Az ilyen módon hidraulikai értelemben is elválasztott szakaszon belül
elhelyezkedő, és a fúrócsőoszlopba beépített, lyukakkal vagy résekkel ellátott elemen
(perforált cső) keresztül megteremthető a kapcsolat a réteg és a felszín között. Az 1. ábra
egyetlen tömítőelemmel elválasztott lyuktalp közeli réteg vizsgálatára szolgáló szerszám
felépítését mutatja be. A 2. ábrán pedig két tömítőelemmel kialakított szerszám vázlata
látható.
A vizsgálat kezdetekor a fúrócsőoszlop belsejében olyan vízoszlop magasságot
alakítanak ki, melynek nyomása kisebb, mint a vizsgált réteg telepnyomása. A tömítőelem
felett a fúrócső belső nyílását lezáró szelepet megnyitva a réteg tartalma beáramlik a
fúrócsőtérbe, és onnan a felszínre kerülhet. Ha a telepnyomás elegendően nagy és ennek
megfelelően a rétegtartalom a felszínre jut, akkor a fluidumból vett minta elemzésével
meghatározható annak összetétele, és a perspektivikusnak minősülő rétegekkel kapcsolatban
termeltetési vizsgálatok hajthatók végre az optimális termelési kapacitás meghatározása
érdekében.
A fúrócsőoszlopba egy műszertartó tok is beépítésre kerül, amiben egy nyomásmérő
és egy hőmérő van elhelyezve. A nyomásmérő az idő függvényében regisztrálja a szelep
nyitásakor, a beáramlás alatt és a szelep zárása után bekövetkező nyomásváltozásokat. A 3.
ábra egy jellegzetes nyomásgörbét mutat be. A szelep kinyitásakor a telepnyomás gyorsan
lecsökken, majd a termeltetési szakaszokban lassú növekedés tapasztalható. A szelep
zárásakor gyorsan növekszik a nyomás, és elegendően hosszú idő multán beáll a rétegre
jellemző zárt telepnyomás értékére. A nyomásemelkedési görbe alapján becsülhető a
termelőréteg áteresztőképessége (permeabilitása) és a kút tápterének átlagos
áteresztőképessége, ami a kút tényleges termelékenységét adja meg. A vizsgálatok
eredményei alapján eldönthető, hogy a fúrás bevonható-e a termelésbe, és a kútkiképzési
munkák a kapott adatok alapján kerülnek megtervezésre ill. végrehajtásra.
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1. ábra: Lyuktalpon alátámasztott szerszám
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2. ábra: Közrefogó packeres szerszám
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3. ábra: Teszteres rétegvizsgálat jellegzetes nyomásgörbéje

1.2. Kábelteszteres rétegvizsgálat
A szénhidrogén-kutató fúrásokban végzett geofizikai mérések eredményeit a
kábelteszteres rétegvizsgálatok segítségével szerzett adatok alapján nagyon hasznos
információkkal egészíthetjük ki. A vizsgálat végrehajtása egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb,
mint az előző pontban röviden ismertetett eljárásé.
A módszer lényege a következőképpen foglalható össze. A nyitott lyukszakaszba
geofizikai mérőkábelen (páncél kábel) keresztül leeresztett, mintavételi tartállyal ellátott
lyukeszköz a vizsgálandó réteget egy felszínről vezérelhető mechanizmus segítségével
megcsapolja. Amikor a lyukeszköz (kábelteszter) a kívánt mélységpontba kerül, egy
kitámasztásra szolgáló lábat nyitnak ki rajta a felszíni vezérlőegység segítségével. Ennek
eredményeképpen a mintavevőcső a rétegfalhoz szorul. A cső körül gumi tömítőelem
helyezkedik el, ami a mintavételi pont környezetének lyukfal felületéhez tapadva, azt
hidraulikailag elszigeteli a fúrólyuk terétől.
A mintavételi szelep nyitásával kezdődő folyamat három szakaszra bontható:




a nyomáskülönbség hatására kialakuló hidrodinamikai zavar hullám kiterjedése a
rétegben (<1 másodperc)
a folyadék és a gáz áramlása a rétegből a tartályba (3–20 perc)
a szelep zárása után a rétegnyomás visszaáll a mintavételi pont környezetében

A lyukeszközt nyomásmérővel is ellátják, és a nyomás időbeli változása regisztrálásra kerül.
Az adott idő alatt lefejtett minta mennyisége a mintavételi hely közvetlen környezetének
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áteresztőképességére (permeabilitás) utal. A mért nyomásgörbe alapján pedig a zárt
rétegnyomás értékét lehet becsülni ugyanebben a térrészben.
A mintavétel befejezése után a kitámasztó lábakat bezárják, és az eszköz újra mozgathatóvá
válik a fúrólyukban. A 4. ábra a kábelteszter működésének lépéseit mutatja be.

4.ábra: A mintavétel fázisai:
a. a műszer leeresztése a vizsgálandó réteg elé b. mintavétel
c. felhúzásra kész állapot
A módszer előnyeként lehet említeni, hogy nem bontja meg a fúrólyuk hidrodinamikai
egyensúlyát, így a mintavétel kútbeindulás veszélyével nem fenyeget. Ugyanakkor hátrányt
jelent a mintavétel pontszerű volta. Ennek eredményeként csak egy kis térrészből kapunk
információt, ami a kis léptékben is jelentős inhomogenitást mutató, vékonyan rétegzett
(laminált agyagos törmelékes üledékes) vagy töredezett, (másodlagos porozitású) kőzetekből
álló tárolók vizsgálatára alkalmatlanná teszi a módszert. Helyesebben szólva a vizsgált pontra
vonatkozó adatokra tehetünk szert, amik érvényessége azonban az inhomogenitások miatt a
ponttól távolabb eső kőzetrészekre már nem terjeszthető ki.
A korszerű kábelteszterek már két mintavételi kamrával vannak ellátva. Így lehetőség
van ugyanabban a mélységben két minta vételére, ill. két különböző mélységben elvégzett
mintavételre. Nagyobb permeabilitású rétegek esetén ugyanabban a mélységben vett második
minta már a fúróiszap hatásától mentes tényleges rétegtartalmat eredményezheti. Nagyon
pontos kvarckristályos (piezoelektromos) nyomásmérővel regisztrálják a nyomás alakulását a
mintavétel során. További újdonság az alapvető funkcionalitás biztosítása mellett az ún. próba
mintavétel (pretest) végrehajtásának lehetősége. Ennek lényege az alábbiakban foglalható
össze. Egy vagy két különálló kisméretű (~10 cm3) kamra segítségével a kívánt mélységben
próba minta vehető a lyukfal környezetének fluidumtartalmából, a nyomásgörbe regisztrálása
mellett. A felszíni egységet kezelő operátor már a helyszínen elvégezheti az idő függvényében
6

rögzített nyomás görbe kvalitatív kiértékelését, és ennek alapján következtetés vonható le az
adott mélységpont környezetének permeabilitására vonatkozóan. Így eldönthetővé válik, hogy
az adott pontban elég nagy-e a lyukfal környezetének áteresztőképessége (permeabilitás) a
nagyobb tartályokkal történő mintavételezés sikeres végrehajtásához. Az próba mintavételre
szolgáló kamrák tartalma az eszköz rögzítőkarjainak bezárása után automatikusan kiürülnek.
Egy teszterezési fuvar során tetszőleges számú pontban végezhetnek próba mintavételt. A
nyomásgörbék csökkenési és növekedési szakaszai egyaránt kapcsolatba hozhatók a rétegnek
az iszapfiltrátumra vonatkozó áteresztőképességével (permeabilitás). Az 5. ábra egy
nyomásgörbét mutat be, melyen megfigyelhetők a mintavételi próbához kapcsolódó
jellegzetes szakaszok.

5. ábra: Mintavételi próba nyomásgörbe
A felszínre hozott fluidum minták alapján a rétegtartalomról szerezhetünk információt,
a mért nyomásgörbék utólagos (kvantitatív) kiértékelése alapján pedig következtetni lehet a
fúrással harántolt rétegsor permeabilitás viszonyainak alakulásáról. A 6. ábrán egy korszerű
kábelteszter vázlatos szerkezete tekinthető meg.

6. ábra: Kábelteszter szerkezeti felépítése
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2. Rétegmegnyitás (perforálás)
A művelésre alkalmasnak nyilvánított fúrások csövezése és cementezése után
következő nagy jelentőséggel bíró feladat, a kitermelésre szánt fluidumot (kőolaj, földgáz,
víz, szén-dioxid) tároló rétegek és a kút belső tere közötti kapcsolat megteremtése. Ez a
munkafolyamat a rétegmegnyitás vagy idegen szóval kifejezve perforálás, melynek sikeres
végrehajtása révén a rétegtartalom képes beáramlani a kútba, és azon keresztül a felszínre
juttatható a Föld értékes kincse. A rétegmegnyitási tevékenység hagyományosan a mélyfúrási
geofizika hatáskörébe tartozik. A korszerű módszerek robbantásos elven alapulnak, ennek
megfelelően a geofizikai gyakorlat ismeretanyagán kívül a robbantástechnikához kapcsolódó
tudással is rendelkeznie kell a rétegmegnyitást végző terepi szakembereknek.
A rétegmegnyitásnak nem csak kizárólag újonnan kiépítésre kerülő kutak esetében van
jelentősége. Gyakori eset, hogy a már évek óta működő, és ennek eredményeképpen leromlott
termelési adottságokkal bíró kutak termelékenységének javítása érdekében ismételt
rétegmegnyitási tevékenység kerül végrehajtásra. Ezen kívül említést érdemel, hogy
mélyfúrási robbantás alkalmazása történik régi kutak szétszerelésekor esetlegesen felmerülő
problémák (csővágás, megszorult cső lazítása) megoldása érdekében.

2.1. Robbantástechnikai alapfogalmak
Robbanás: egy anyagi rendszer állapotának gyors megváltozása,
energiafelszabadulással, energiakoncentrációval és hanghatással jár.

ami

nagy

Robbanás fajtái:
 Fizikai robbanás: az anyag állapotjellemzőinek (nyomás, térfogat és hőmérséklet)
hirtelen megváltozása következik be, ami nem érinti az anyagot alkotó atomok,
molekulák, ionok elektronszerkezetét. (pl. tartály felrobbanása túlnyomás hatására)
 Kémiai
robbanás:
az
anyagot
felépítő
atomi
szintű
alkotóelemek
elektronszerkezetében bekövetkező gyors és nagy energiafelszabadulással járó
átalakulás. (pl súlytólégrobbanás)
 Atommag átalakulás: az atommagok belsejében nagy energiák hatására bekövetkező
átalakulások. (pl szupernova robbanás).
Kémiai robbanás folyamata:
a reakció során felszabaduló nagy hőenergia hatására hirtelen és nagymértékben megnő a
hőmérséklet, ami térfogatnövekedéshez vezet. A gyors és erőteljes térfogatnövekedés pedig
lökésszerű nyomásnövekedést eredményez.
A kémiai robbanás feltételei:
 a robbanóanyagban kémiailag kötött módon jelenlévő oxigén mennyisége elegendően
nagy legyen ahhoz, hogy a folyamat önfenntartó legyen, azaz a beindulása után ne
álljon le.
 megfelelően nagy energiájú indító impulzusra van szükség.
Robbanóanyag:
olyan vegyület, olvadék, keverék vagy elegy, amely megfelelő kezdőgyújtás (aktiválási
energia, iniciál impulzus) hatására hirtelen (0,0001-0,001 másodperc) nagy térfogatú és magas
hőmérsékletű gáztermékké alakulnak át, miközben lökőhullámokat gerjesztenek.
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Gyújtólánc:
a nagy aktiválási energiát igénylő (biztonságosan kezelhető) robbanóanyagok beindításához
szükséges energiát fokozatosan hozzák létre. Az energia növelésére szolgáló fokozatok
alkotják az ún. gyújtóláncot.
A gyújtólánc elemei a mélyfúrási geofizikában:
gyutacs  robbanózsinór robbanóanyag
Villamos gyutacs: a gyutacs henger alakú fémtokján belül elhelyezett, két elektromos
kivezetéssel ellátott izzószál piroanyaggal van bevonva. A piroanyag az elektromos áram
hőhatására belobban. Az így felszabadult energia indítja a gyutacson belül elhelyezett primer
töltetet (ólom-azid vagy tricinát). A primer töltet berobbanása már nagyobb energiát szabadít
fel, ami képes elindítani a szekunder töltetet (hexogén vagy oktagén). Az így felszabaduló
energia már elegendően nagy ahhoz, hogy aktiválja a robbanózsinór anyagát. A gyutacs réz
vagy alumínium hüvellyel készül, a két elektromos vezetéket az egyik végen elhelyezett
szigetelőanyagból készült dugó rögzíti. A villamos gyutacsok készülnek hőálló, valamint hő
és nyomásálló kivitelben. (pl. a HEG-180, VHEG-180 típusú gyutacsok 180 °C-on 2 óráig
hőállók, a pT-65-212 gyutacs pedig 65 MPa –ig 212 °C-on 1 óráig hő és nyomásálló)
Perkussziós gyutacs: a gyutacs indítása mechanikus energiával, ütőszeg segítségével történik.
Az ütőszeg alatt helyezkedik el a primer töltet, ez alatt pedig a szekunder töltet található. A
mélyfúrásoknál alkalmazott perkussziós gyutacs hőálló és 20 J ütőmunkát igényel a primer
anyag indításához.
Robbanó zsinór: nagy aktiválási energiájú ún. szekunder vagy más néven brizáns
robbanóanyaggal (pl. hexogén) kitöltött, néhány mm átmérőjű, hajlékony fémből (ólom vagy
alumínium) vagy műanyagból készült cső. A mélyfúrási geofizikában víz és nyomásálló
robbanózsinórt használnak. Gyutacs segítségével indítható és energiája képes a perforátor
tölteteket is elindítani. Késsel vágható, és lehetőség van a robbanó zsinór szakaszok
összetoldására is.

2.2. Perforátorok és perforálási eljárások
A perforátor szerkezeti és geometriai kialakítása szorosan kapcsolódik ahhoz az
eljáráshoz, melynek alkalmazásával a rétegmegnyitás feladata végrehajtásra kerül. A
továbbiakban négy különböző megoldás kerül ismertetésre röviden. Az első tulajdonképpen
már csak technika történeti szempontból érdekes, a további három azonban a gyakorlatban
elterjedten használatos.
2.2.1. Golyós perforátor
A XX. század első felében kizárólagosan ezzel az eszközzel végezték a
rétegmegnyitást. A perforátorpuska tömör hengeres acéltest, melynek közepén egy
tengelyirányú furat van kialakítva. Ez a furat kapcsolja össze a rá merőlegesen, egymástól
azonos távolságra és szögeltolásra elhelyezkedő kamrákat. A kamrák a másik végükön a
puskatest falára nyílnak. A kamrák belsejének egy részét füstnélküli lőporral töltötték meg,
majd egy-egy acéllövedéket helyeztek el bennük. Kívülről tömítéssel szigetelték el a
kamrákat a fúrólyukbeli környezettől. A puskatest fejrészébe szintén lőport töltöttek és egy
villamos gyutacs került beszerelésre. A perforálást még a termelőcsövek beépítése és a kútfej
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felszerelése előtt végezték el, ami a kút beindulásának megakadályozása érdekében a
rétegnyomásnál nagyobb kútnyomás beállítását tette szükségessé. A perforátorpuskát kábelen
eresztették le a kívánt mélységbe, ahol a felszínről vezérel villamos gyutacs segítségével
berobbantották a fejrészben elhelyezett lőport. A robbanás energiája a tengelyirányú furaton
végig terjedve beindította az egyes kamrák tölteteit és ennek eredményeként az acéllövedékek
kirepülnek a kamrákból. Sikeres lövés esetén a golyó átlyukasztja a béléscsövet és a
cementpaláston keresztül behatol a kőzetbe, megteremtve a lehetőséget a kőzetben tárolt
fluidum kútba történő beáramlásához.
Hátrányai:
 nagyobb hőmérsékleten használhatatlan volt az eszköz, a lőpor öngyulladásának és
berobbanásának veszélye miatt.
 az acéllövedék torkolati sebessége viszonylag kicsi volt a rövid kamrahossz miatt. A
nem túl nagy, gyakran elégtelen mértékű mozgási energia csökkentette a perforálás
hatékonyságát.
 a kútban uralkodó túlnyomás akadályozta a peforálással keletkező lyukak kitisztulását,
sűrűbb fúróiszap jelenléte esetén az iszaplepény akár el is tömhette a nyílásokat.
2.2.2. Jet vagy kummulatív perforátorok
Már a XIX. század végén felfedezték, hogy ha a robbanóanyag préstest belsejébe
megfelelő alakú üreget képeznek, akkor a robbanás energiája az üreg tengelyének irányába
fókuszálódik. Az így kialakuló nagy nyomáshullám képes az acélt is átlyukasztani. A II.
világháborúban már alkalmazták a kummulatív lövedékeket és gránátokat a harckocsik
páncéljának átlyukasztására.
A rétegnyitásnál használt kummulatív perforátor töltet alapvetően négy fő részből épül fel,
melyet a 7. ábra szemléltet.

7. ábra: Perforátor töltet metszete
A töltetburkolat anyaga általában acél, de készülhet cinkből, alumíniumból,
kerámiából és üvegből is. A primer vagy indító töltet a burkolat egy kis csatornájában
helyezkedik el. A nagy detonációsebességű robbanóanyagot (hexogén vagy oktagén) a
burkolat belső csészéjébe helyezik el, és végül fémporból, préseléssel készített ún.
betétkúppal zárják le a töltetet. A betétkúp anyaga lehet réz, ólom, cink, ón vagy wolfram. A
töltetburkolathoz kívülről robbanózsinór csatlakoztatható.
A kummulatív töltet működési mechanizmusának első lépése a gyutacs hatására
beinduló robbanózsinórban kialakuló nyomáshullám, ami kb. 7000 m/s sebességgel terjed és
nagyságát tekintve a 15-20 GPa tartományba esik. Ez a hullámfront indítja el a primer töltetet,
ami gondoskodik a töltet fő robbanóanyag testének a berobbantásáról. A nyomáshullám a
legnagyobb sebességet akkor éri el, amikor a homorú betétkúp csúcsához érkezik (kb. 8000
m/s, 30 GPa). Ekkor a töltet szétesik, a betétkúp préselt fém anyaga megolvad, és a töltet
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szimmetria tengelyébe kerül, ahol a nyomás már 100 GPa-ra is megnő. Ez a nyomás az olvadt
fémet két ellentétes, de tengelyirányú sugárba préseli. A számunkra lényeges, nagyobb
energiájú, lyukfal felé irányuló sugarat nevezik „jet”-nek. A jet sebessége meghaladja a 7000
m/s-ot, és egy gyorsan kinyúló tűszerű pálcaként működik, ami kb 100 GPa nyomással üt rá a
béléscsőre, valamint a tároló kőzetre. Az anyag nem képes ellenállni ennek a hatalmas
nyomásnak és a becsapódás pontjából kiindulva plasztikusán szétfolyik sugárirányban. A jet
addig hatol be a kőzetbe, amíg a fokozatosan csökkenő nyomása elegendő ahhoz, hogy a
kőzet ellenállóerejét legyőzze. A jet kialakulásának folyamatát a 8. ábra mutatja be
szemléletes hosszmetszetek formájában. A jet hatásában tehát a hőmérsékletnek és a
robbanáskor keletkező gázoknak nincs szerepe, csak a nagy nyomásnak köszönhető a kiváló
réteglyukasztó tulajdonság.

8. ábra: A jet kialakulása
A perforátor tölteteket különböző kialakítású hordozóeszközökre szerelik, annak
érdekében, hogy a perforálás hatékonyságát növeljék. A perforálás után elért termelékenység
nagymértékben függ a töltetek kialakításától, és az egymáshoz, valamint a lyukfalhoz
viszonyított elhelyezkedésüktől. A perforálás legfontosabb geometriai paramétereit mutatja be
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a 9. ábra. Az egyes töltet típusok különböző mérettel, tömeggel és hőállósággal
jellemezhetők.

9. ábra: A perforálás geometriai paraméterei
A továbbiakban három elterjedten alkalmazott perforálási eljárás kerül ismertetésre. A.
10. ábrán az egyes eljárások legfontosabb jellemzői tanulmányozhatók szemléletes rajzok
formájában.

10. ábra: Perforálási eljárások
a.) Kábelen keresztül történő perforálás béléscsövezett kútban
b.) Kábelen keresztül történő perforálás termelőcsövezett kútban
c.) Termelőcsővel mozgatott perforálás
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2.2.3. Kábelen keresztül végrehajtott perforálás béléscsövezett kutakban
Ezt az eljárást a termelőcsövek beépítése és a kútfej felszerelése előtt hajtják végre. A
perforátor töltetek a zárt hordozó cső belsejében egymástól meghatározott távolságra és
szögeltolásra helyezkednek el, és robbanózsinór köti össze őket. A hordozó cső falának
anyaga a töltetek előtt köralakban ki van könnyítve, hogy a kialakuló jet minél kevesebb
energiát veszítsen el a csőfal átlyukasztásakor. A kábelfejhez csatlakoztatható fejrészben
helyezkedik el a villamos gyutacs. A perforátor puskák különböző átmérővel és töltet típussal
ill. töltet elhelyezési geometriával készülnek. A puskák egymással összetoldhatóak, így
hosszabb szakaszok egyszerre történő perforálása is végrehajtható. A perforátort a kívánt
mélységbe leeresztve, a kábelen keresztül vezérelt villamos gyutaccsal indítják el a
robbanózsinórt, ami berobbantja a tölteteket, és a létrejövő jet-ek kilyukasztják a béléscsövet,
valamint a réteget.
Előnyök:
 a puska átmérőjét csak a béléscső belső átmérője korlátozza, ezért nagy teljesítményű
és lövéssűrűségű (egységnyi hosszra eső töltetek száma) puskák is készíthetők.
 a puskatest belsejében a külső hatásoktól védve helyezkednek el a töltetek és a
robbanózsinór, ezért az eljárás nagyon megbízhatóan működik.
 a béléscsövet nem teszi tönkre és a perforálás után nem marad hulladék a kútban.
Hátrányok:
 az eljárás végrehajtásakor a kútban lévő folyadékoszlop nyomásának nagyobbnak kell
lenni, mint a tároló réteg nyomásának. Ez gátolja a perforációval képződött lyukak
kitisztulását, sőt sűrű iszap alkalmazása esetén az iszaplepény eltömheti a réseket.
Ezért iszap helyett sós víz alkalmazása ajánlott a perforálás során.
 a kábel szakítószilárdsága és a puska súlya korlátozza az egyszerre leereszthető
puskák teljes hosszát.

2.2.4. Kábelen keresztül végrehajtott perforálás termelőcsövezett kutakban
Ez a rétegnyitási eljárás a termelőcsövek beépítése és a kútfej felszerelése után kerül
végrehajtásra. A perforátor töltetetek hordozó szerkezete kétféle lehet. Az egyik megoldás az
előző pontban már leírt hordozó csöves kialakítás. A másik lehetőség a tölteteknek acél
hordozólécre szerelése. Ebben az esetben a töltetek és a robbanózsinór közvetlenül
kapcsolatba kerülnek a kút környezetével. A hordozólécek különböző hosszban és
lövéssűrűséggel kerülnek kialakításra. Lehetőség van a lécek összetoldására, ami hosszabb
szakaszok perforálását is lehetővé teszi. Az első léc kábelfelőli vége egy fejrészhez
csatlakozik, ami a villamos gyutacsot tartalmazza.
Előnyök:
 a kút nyomása kisebb, mint a tároló kőzetben uralkodó nyomás, ami lehetővé teszi,
hogy a beáramló fluidum kitisztítsa a perforálással keletkező lyukakat.
 a művelet nem igényli fúróberendezés telepítését a kútra. Lubrikátor rendszer
alkalmazásával lehetővé válik a nyomás alatt lévő, ill. a rétegnyitást követően nyomás
alá kerülő kútban történő munkavégzés.
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Hátrányok:
 a termelőcsövön való áthaladás miatt csak kisebb átmérővel készülhetnek a
perforátorok. A korlátozott méret csak kisebb méretű töltetek alkalmazását teszi
lehetővé, ami csökkenti az áthatolóképességet.
 a kisebb puska átmérő miatt gondoskodni kell a perforátorok béléscsőfalhoz
szorításáról is, miután az eszköz kiért a termelőcsőből. Erre azért van szükség, mert a
kútban lévő fluidum jelentősen csökkenti a kialakuló jet teljesítményét. A
béléscsőfalhoz szorítás miatt az eszköz excentrikus helyzetbe kerül, ami azt
eredményezi, hogy a tölteteket nem lehet szögeltolással elhelyezni a hordozó
eszközben.
2.2.5. Rétegnyitás termelőcsővel mozgatott perforátorral
Az 1980-as évektől kezdve terjed el egyre szélesebb körben ez az eljárás. A
perforátorpuska kialakítása a 2.2.1. pontban leírt hordozó csöves megoldás szerint történik. A
robbanózsinór indítása azonban általában perkussziós gyutaccsal történik. A betöltött
perforátort ill. több perforátorból álló egymáshoz csatlakoztatott vonatot termelőcső végére
rögzítik, és a csövek egymás utáni beépítésével kerül egyre mélyebb szintre. A perkussziós
gyutacs indítására többféle megoldás létezik. Alkalmaznak ejtő súlyt, nyomáskülönbséget és
közvetlen nyomást is a gyutacs elindításához szükséges mechanikai hatás létrehozásához. A
perforátor fejrésze egy résekkel ellátott közdarabon keresztül csatlakozik a termelőcsőhöz,
ami lehetővé teszi a kútba beáramló fluidum bejutását a termelőcsőbe. A közdarab felett egy
tömítőelem (packer) van elhelyezve, ami elzárja a felette lévő gyűrűsteret az alatta lévőtől.
Ennek eredményeképpen a perforálást a rétegnyomásnál alacsonyabb kútnyomás mellett is el
lehet végezni. A perforálást követően a perforátorpuska az eljárás adott változatától függő
módon leválasztható a termelőcsőről és a kút alján hagyható, vagy kiépítésre kerül.
Előnyök:
 nagy átmérőjű, nagy teljesítményű és lövéssűrűségű perforátorok alkalmazhatók a
réteg nyomásánál alacsonyabb kútnyomás mellett. A perforálás hatékonysága ennek
eredményeképpen nagyon jó.
 a perforálás és a perforátor leválasztása után a kút gyakorlatilag azonnal termelésbe
állítható.
 hosszú szakaszok perforálása lehetővé válik egyetlen rétegnyitási művelet
elvégzésével.
 ferde és vízszintes kutak is perforálhatók ezzel az eljárással.
Hátrányok:
 csak a perforátor puska felszínre hozásával győződhetünk meg arról, hogy minden
töltet berobbant.
 a perforátor lejuttatása a kívánt szakaszba sokkal hosszabb ideig tart, mint a kábeles
mozgatás esetén. Magas kútbeli hőmérséklet esetén csak drágább és kevésbé nagy
teljesítményű robbanóanyagok használhatók.
 a különböző tárolórétegek egymástól független perforálása gazdasági okokból
korlátozott.
 a mélységpontosítás nehezebb és időigényesebb, mint a kábeles műveleteknél.

A legkorszerűbb változata ennek a módszernek már nem a termelőcsövek beépítésével
juttatja le a perforátort a kívánt mélységbe, hanem nagy átmérőjű dobra felcsévélt acélcsőnek
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a kútba történő lenyomásával. A mélyfúrási geofizikai kábel a csőbe befűzésre kerül, így a
puska elektromosan indítható. Az elhasznált eszköz az acélcsővel együtt a felszínre húzható.

2.3. Mélységpontosítás
A mélységpontosítás természetes gammasugárzást mérő szonda és karmantyú lokátor
együttes használatával történik. A perforálás célját jelentő szakasz környezetében rövid
szelvényt húznak. A kapott szelvényt összevetik a nyitott lyukban mért természetes gamma
alapszelvénnyel. Mivel a természetes gamma aktivitás hosszú időn keresztül változatlan
marad a rétegsorban, az egyes rétegekhez kapcsolódó csúcsok jól beazonosíthatók a két
szelvényen. Ezután a mélységmérő értéke már korrigálható. Ismerve a szondahosszat és a
perforátor hosszúságát, kiszámítható, hogy milyen mélységbe kell leereszteni a kábelt.
Beállva ebbe a mélységbe a kábelre jelet raknak, ami egyértelműen jelzi, hogy meddig kell
leereszteni a kábelt. Lehetőség van a perforátor puska felé karmantyú lokátort csatlakoztatni,
így az eszköz leengedésekor nyomon követhető a karmantyúk elhelyezkedése. A kívánt
mélység környezetébe érve, az előzetesen húzott szelvény alapján a rétegnek a
karmantyúkhoz viszonyított helyzete egyértelműen meghatározható.
A karmantyú lokátor szonda egy tekerccsel körülvett permanens mágnest tartalmaz. A
karmantyúknál kivastagszik az acélcső, ami vontatás közben mágneses fluxus-változást
eredményez a mágnes körben, és ez a tekercsben elektromos feszültséget indukál. A
szelvényen ennek megfelelően a karmantyúknál jelentkező feszültséglökések jelennek meg a
mélység függvényében.
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3. Termelési kútszelvényezés
A termelési kútszelvényezéshez kapcsolódó mérések a kútban vagy a fúrásban, ill.
azok közvetlen környezetében jelenlévő fluidumok paramétereinek meghatározása révén
szolgáltatnak információt a fluidum természetéről, viselkedéséről, mozgásának típusáról, a
termelő és nyelő rétegek helyéről a termelés vagy besajtolás folyamata alatt. A fúrásos kutatás
és termelés szinte minden fázisában alkalmazhatók.

3.1. A termelési kútszelvényezés legfontosabb feladatai
A hazai gyakorlat szempontjából leglényegesebb feladatkörök vázlatos ismertetésének
célja annak érzékeltetése, hogy milyen fontos információk származtathatók le a mérések
adatainak feldolgozása révén.
a.) Gáz-folyadék fázishatár és gáztelítettség alakulásának nyomon követése.
A mérések által szolgáltatott információk köre:
 gáztároló rétegek helye
 a rétegek gáztelítettsége, ill. a gáztelítettségben bekövetkező változás
 a rétegek gáz-folyadék fázishatárának helye, ill. a fázishatár helyzetében bekövetkezett
változás
b.) A termelési profil és a termelvény összetételének meghatározása







A mérésekből megállapítható:
a perforációk működése
a termelvény megoszlása a perforációk között, ill. a perforált szakaszon belül
a termelvény származási helye
a kútkiképzés jóságára vonatkozó információk
a kút műszaki állapotára vonatkozó információk (esetleges béléscső sérülések, cső
mögötti áramlások)

Több fázis jelenléte esetén valamennyi fázis hozamának, kútba lépési helyének a
meghatározása szükséges.
c.) Besajtolási (elnyelési) profil meghatározása







A mérések feldolgozásával szerzett információk:
a perforációk működése
a besajtolt folyadék (gáz) megoszlása a perforációk között, ill. a perforált szakaszon
belül
a besajtolt folyadék (vagy gáz) melyik rétegszakaszokba távozik, és milyen
megoszlásban
a kútkiképzés jóságára vonatkozó információk
a kút műszaki állapota

d.) Kútproblémák felderítése
Főbb típusaik:
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technikai problémák (béléscső és cementpalást sérülések, tömítetlenségek)
átfejtődések, elfolyások, cső mögötti áramlások
nem várt termelés (elvizesedés, elgázosodás)
iszapelnyelést vagy beáramlást adó zónák

c.) Termelési és egyéb technikai jellegű feladatok
A fúrásos kutatás során, termelési szempontból még ismeretlen területen jelentkező
kútgeofizikai feladatok:
 áteresztőképes szakaszok kijelölése bonyolult felépítésű, kettős porozitású tárolókban
 rétegmegnyitás hatékonyságának ellenőrzése
 a termelvény összetételének meghatározása
 fázishatárok kimutatása
 béléscső és cementpalást sérülések kimutatása

3.2. A termelési kútszelvényezés eszközei
A termelési kútszelvényezéshez speciális eszközökre van szükség, melyek a következő
csoportokba sorolhatók:
 szelvényezőberendezés
 lyukeszközök
 felszíni segédberendezések
A szelvényezőberendezés fogadja a lyukműszerektől érkező jeleket, képes azok
feldolgozására, regisztrálására és megjelenítésére. Biztosítja a mérőrendszer energiaigényét és
lyukműszerek vezérlésének lehetőségét. Egyeres páncélkábellel vannak ellátva, egy- vagy
kétdobos kivitelben készülnek. Szelvényezési és perforálási munkákra egyaránt alkalmasak.
A termelési kútgeofizikai lyukeszközök általános jellemzője, hogy az átmérőjük kicsi
(25-50 mm), ami lehetővé teszi a termelőcsőben vagy a termelőcső és a béléscső közötti
gyűrűs térben való mérést. A kis méret további előnye, hogy nem zavarja meg a kút
működését, és így a mérési eredmények a valóságot képesek tükrözni. Szigorú
követelményeknek kell eleget tenniük a mechanikus és elektromos stabilitás terén, mivel a
mérések gyakran dinamikus viszonyok között történnek, melyek ugyanolyan formában még
egyszer nem állíthatók elő. A termelési kútszelvényezés során nagyon gyakran több szonda
összecsatlakoztatásával, ún. szondavonatok formájában végzik el a méréseket, így egyszerre
több fizikai paraméter megmérésére van lehetőség. A szondavonatok állandó tagjai a
telemetrikus egység, ami a felszíni egység és a szondák közötti kommunikációt biztosítja,
valamint a természetes gamma és a karmantyú lokátor szondák, melyek az alapszelvény és a
kútszerkezet ismerete alapján történő mélység azonosítást biztosítják.
A termelési kútszelvényezés segédberendezései teszik lehetővé a lyukműszerek kútba
juttatását, és a mérés biztonságos végrehajtását a nyomás alatti rendszerben, minimális
termelvény veszteség mellett. A lubrikátor biztosítja a megfelelő tömítést a kábeles műveletek
végrehajtása során. A kitörésgátló a termelvény kiáramlását akadályozza meg műszaki baleset
bekövetkezése esetén. A műszercsapda segítségével a lyukműszerek véletlen lyukba esése
akadályozható meg. A zsilipcsövek lehetővé teszik a lyukműszerek alkotta szondavonatok és
a hozzájuk csatlakozó súlyosbítók bejuttatását a nyomás alatti rendszerbe, és összekapcsolják
a lubrikátort a műszercsapdával. A teherautóra szerelt emelőszerkezet biztosítja az előzőekben
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felsorolt elemekből álló rendszer gyors és biztonságos felszerelhetőségét, valamint a
beemelést, a tartást és a rögzítést.

3.3 A leggyakrabban alkalmazott termelési kútszelvényezési módszerek
Az alábbi pontokban néhány, a gyakorlatban rendszeresen előforduló termelési
geofizikai célú mérés rövid jellemzése következik, a teljesség igénye nélkül.

3.3.1. Kétdetektoros (kétcsatornás) neutron szelvényezés
A mérés célja a gáz-folyadék fázishatár és a gáztelítettség térbeli időbeli alakulásának
nyomon követése. Ennek érdekében az adott mező kútjait rendszeres időközönként meg kell
mérni. A mérési adatok feldolgozása alapján információt kaphatunk a leművelés állapotáról,
az egyes kutak elvizesedése előrejelezhető, és a kutak táptereinek elszigetelődése
megelőzhetővé válik.
A gáz- és folyadéktároló rétegek szétválasztásának alapja a folyadék (víz, kőolaj) és a
gáz erősen eltérő mértékű neutronlassító hatása. A neutronlassító hatás attól függ, hogy az
anyagnak milyen nagy a hidrogén tartalma. Mivel a víz és a kőolaj hidrogén tartalma jóval
nagyobb mint a földgázé, az utóbbi csak kevéssé lassítja le a neutronokat.
A kétdetektoros neutronszonda alsó végébe, a kútba történő leengedés előtt kémiai
neutronforrás (amerícium-berilium) kerül becsavarásra. Ez a forrás folyamatosan, a rá
jellemző intenzitással termikus neutronokat bocsát ki magából. A neutronok kölcsönhatásba
lépnek a kút belsejében és környezetében lévő anyagok atomjaival. A környezet neutron
lassító hatásától függő mértékben veszítik el mozgási energiájukat a neutronok. Minél
erősebben lassítja a környezet a neutronokat, annál kevesebb neutron verődik vissza a
közegről és érkezik be a detektorba, ami az időegység alatti beérkezéseket folyamatosan
számlálja. A forráshoz közelebbi detektor inkább a béléscső közvetlen környezetének neutron
lassító viszonyairól szállít információt, míg a távolabbi detektor a rétegek fluidum tartalmára
érzékeny. A két detektor által mért értékek kalibrációs együtthatókkal szorozva kerülnek
megjelenítésre a mélység függvényében. A távoli detektor görbéjének erős pozitív elválása
gáztartalmú réteg jelenlétére utal. Előfordulhat, hogy a közeli detektor mutat nagyobb értéket,
ami a béléscső menti gázátfejtődésre utal. Folyadék tartalmú réteg esetén a két görbének
nagyjából együtt kell futnia.
3.3.2. Fluidum áramlásmérés
A kútbeli fluidum áramlás lehet természetes vagy mesterségesen létrehozott. A kút
függőleges tengelye mentén érvényesülő áramlási sebesség eloszlás nagyon fontos
információkat szolgáltat a kút működésével kapcsolatban.
A fluidum áramlás mérésének legelterjedtebb változatai forgólapát segítségével
határozzák meg az áramlás sebességét. A forgólapát tengelye acéltű, amely mindkét végén
achát persely közé van befogva, ami kis súrlódási ellenállást eredményez. A forgólapát egyik
végén kis mágnes helyezkedik el, a másik vége pedig ki van egyensúlyozva. A forgólapát
mágnese a szondaházhoz rögzített kis tekercs előtt elhaladva feszültségimpulzust indukál
abban. A feszültségimpulzusok egy számláló áramkörre kerülnek, ami időegységre eső
impulzusszámot, azaz fordulatszámot szolgáltat a kimenetén. A forgólapát fordulatszáma
pedig arányos a forgást létrehozó áramlás sebességével. A forgólapátos áramlásmérőknek
többféle változata létezik.
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3.3.2.1. Folyamatos áramlásmérők
Csövezett kutakban és nyitott fúrólyukszakaszokban egyaránt használhatók. A
forgólapát a szonda végén vagy a szonda házon belül helyezkedik el. Utóbbi esetben a
fluidum be- és kiáramlását megfelelően kialakított nyílások biztosítják. A forgólapát körüli
áramlási sebesség növelése érdekében kúpos végződést is alkalmazhatnak. Ilyenkor a kúp két
átmérőjének hányadosával korrigálják a mért fordulatszámot. Egyes szondák központosításra
és lyukátmérő mérésre alkalmas ívrugókkal is fel vannak szerelve. A folyamatos áramlási
sebesség méréseket az adott mélységszakaszon mindkét irányban elvégzik egyenletes
mozgatási sebesség mellett. Előnye: a beáramlási helyek a kút mentén nagyon jól
meghatározhatók. Hátránya: a szonda mozgatásakor kis turbulencia jelentkezik a szonda
környezetében, ami ingadozásokat eredményez a mérési görbéken.
3.3.2.2. Kosaras áramlásmérők
Nyitott fúrólyukszakaszokban és csövezett kutakban egyaránt alkalmazhatók. A
szonda végén fémlemezekből kialakított, a felszínről vezérelt egyenáramú motorral nyitható
és bezárható terelő kosár helyezkedik el. A szondát zárt kosárral engedik le a termelőcsövön
keresztül. A méréseket a szonda álló helyzetében kinyitott kosárral végzik el
mélységpontonként. A kosár tulajdonképpen kúpalakú tölcsért képez, ami a szondában
elhelyezett forgólapát felé tereli az áramló fluidumot. Nagyon alacsony áramlási sebességek is
mérhetők vele.
3.3.2.3. Áramlásmérések kvalitatív értelmezése
Termelő kutaknál több tároló réteg esetén alulról felfelé haladva az áramlási sebesség
növekszik. A növekedés azonban nem egyenletes. A beáramlást biztosító rétegek meredek
áramlási sebesség növekedéssel jelentkeznek. A közöttük lévő szakaszokban az áramlási
sebesség a mérési zajoktól eltekintve állandónak tekinthető. Az esetleges kúthibákból
adódóan bekövetkező elnyelődések helyei hirtelen áramlási sebesség csökkenéssel
jelentkeznek. A 11. ábra egy idealizált egyfázisú áramlási sebesség szelvényt mutat be,
melyen jól láthatók az egyes termelvényt adó rétegek hatásai.
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11. ábra: Egyfázisú áramlási sebesség szelvény
3.3.3. Fluidum sűrűségmérés
A kúton belüli fluidum sűrűségének mélység szerinti alakulását radioaktív méréssel
határozzák meg. A szondába egy kis aktivitású gamma sugárforrást kell becsavarni a kútba
történő leengedése előtt. Szelvényezéskor a detektor a szondát körülvevő fluidumon keresztül
beérkező gamma sugárzás intenzitását méri időegység alatti gamma-foton beütésszám
formájában. Minél sűrűbb fluidum veszi körül a szondát, annál inkább elnyelődik benne a
forrásból származó sugárzás, így a detektorra annál kevesebb gamma foton érkezik be. A mért
beütésszám tehát fordítottan arányos a környező fluidum sűrűségével. A szonda leengedése
előtt, a felszínen elvégzett kalibráció segítségével a nyers mérési adatok átszámíthatók
sűrűség mértékegységre (g/cm3). Nyitott fúrólyukszakaszokban és csövezett kutakban
egyaránt használható. Erősen ferde kutak esetén is alkalmazható.
Néhány alkalmazási terület:
 az elsődleges és másodlagos fluidumok belépési helyeinek meghatározása két- vagy
háromfázisú termelő kutaknál.
 sűrűség profil biztosítása többfázisú áramlási rendszereknél.
 a termelési szintek helyének meghatározása tárolókutaknál.
 csősérülések helyének meghatározása olyan esetben, amikor az eltérő fluidum fázisok
beáramlását idézi elő.

3.3.4. Víztartalommérés
A víztartalommérés a szondában elhelyezett, és a szondát körülvevő fluidummal
érintkező két elektromos fegyverzet és a közöttük jelenlévő fluidum által alkotott kondenzátor
kapacitásának mérésén alapul. A víz kapacitása sokkal kisebb, mint a szigetelőnek minősülő
olajé és gázé. A szondát a leengedés előtt a felszínen kalibrálják a fegyverzetek közé töltött
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víz jelenlétében, és víz nélkül levegő jelenlétében elvégzett mérések alapján. A két szélső
érték a 100 és a 0 %-os víztartalomnak felel meg. A kalibrálás után a szonda már százalékban
jelzi ki a termelvény víztartalmát. A víz megkülönböztetésére az olajtól abban az esetben is
alkalmas, ha a két fázis sűrűsége közel megegyezik. A fluidum sűrűségméréssel ebben az
esetben nem járhatunk sikerrel.
Néhány alkalmazási terület:
 víz beáramlási helyének meghatározása szénhidrogén termelő kutakban
 szénhidrogén és víz fázishatár helyének megadása lezárt kútban
 szénhidrogén belépési helyének meghatározása vízbesajtoló kutakban
 a fluidum sűrűségméréssel együtt alkalmas az egyes fluidum fázisok elkülönítésére
többfázisú áramlási rendszerekben
 csősérülések helyének meghatározása olyan esetben, amikor az eltérő fluidum fázisok
beáramlását idézi elő.
3.3.5. Hőmérsékletmérés
A hőmérsékletmérés a vékony fémből készült vezetékeknek a környezeti hőmérséklet
változásával együtt járó vezetőképesség változásán alapul. Hőmérsékletszelvényezéskor nem
csak a szonda környezetének az abszolút hőmérséklete kerül rögzítésre, hanem az ún.
differenciális hőmérséklet is. Utóbbi az éppen aktuális, és a meghatározott idővel azelőtt
érvényes hőmérsékletek különbségeként állítható elő. A differenciális hőmérséklet sokkal
érzékenyebb a kis hőmérséklet változásokra, mint az abszolút hőmérséklet. Zárt, áramlástól
mentes kutakban az abszolút hőmérséklet görbéje egy a geotermikus gradiensnek megfelelő
meredekségű egyenes, a differenciális hőmérsékleti görbe pedig a mérési zajoktól eltekintve,
egy függőleges egyenes. A kútba történő beáramlások és elnyelődések az abszolút
hőmérséklet görbe egyenesének meredekségében változást eredményeznek, míg a
differenciális hőmérséklet esetében pozitív ill. negatív csúcsok formájában jelentkeznek.
Néhány alkalmazás:
 gáz belépési helyének meghatározása nyitott és csövezett lyukakban
 csősérülések helyének meghatározása
 béléscső mögötti áramlási csatornák felderítése
 elnyelődési pontok meghatározása besajtoló kutak esetén
 gáz sűrűségének számításához szükséges pontos hőmérsékleti adatok biztosítása
 kémiai reakció helyének meghatározása savazás alatt és után
3.3.6. Nyomásmérés
A nyomásmérő szondák a nyomás nagyon pontos mérésére alkalmas piezokristályos
érzékelőket tartalmaznak.
Néhány alkalmazás:
 előre meghatározott mélységekben végzett nyomásmérések zárt és termelő kutakban
 nyomáskülönbségek meghatározása előre meghatározott mélységpontok között
 gáz-folyadék fázishatár pontos kijelölése két vagy három különböző fluidum fázis
érintkezése esetén
 termelő kút lezárása után bekövetkező nyomásemelkedés mérése
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3.3.7. Hangfrekvenciás zajmérés
A méréshez használt szonda több frekvenciatartományban képes a hangfrekvenciás zaj
mérésére álló helyzetben. Az álló helyzetben történő mérésre a kábel és a szonda mozgása
által gerjesztett zajok kiküszöbölése miatt van szükség. A méréseket tehát előre meghatározott
mélységpontokban kell végrehajtani. Az egyes mérések során a különböző
frekvenciatartományokban észlelhető zajok erőssége (amplitúdója) kerül rögzítésre az idő
függvényében. A zaj összetevőinek frekvenciatartomány szerinti szétválogatása felüláteresztő
szűrők segítségével történik. Az egymást követő frekvenciatartományok felső határai
sorrendben: 200 Hz, 600 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz és 6000 Hz. Az eszköz
leglényegesebb eleme az átalakító egység, amely a hangfrekvenciás zajokat alakítja át
elektromos jellé. A mért jeleket erősíti és a kábelen keresztül a felszínre küldi a szonda, ahol a
mérési adatgyűjtő rendszer gondoskodik a megjelenítésről és az adatok rögzítéséről mV
egységben.
A szonda által mért zajok erőssége a kút közvetlen környezetében nyomáskülönbség
hatására végbemenő fluidum mozgás gyorsaságának és örvénylésének a függvénye. A zajok
különböző csoportokba oszthatók a teljes jel spektrumának vizsgálata alapján. A spektrumból
származó információk hasznosak lehetnek a béléscső mögötti áramlások, csősérülések és a
működő perforációk helyének meghatározásában. Az egyes mélységpontoknál a különböző
frekvenciatartományokban mért csúcsértékek kigyűjthetők, és az összes mélységpont adatait
egybeszerkesztve mélységszelvény hozható létre. A 12. ábrán egy ilyen zaj szelvény látható,
melyen a gáz beáramlásának helye minden frekvenciatartományban egyértelműen megjelenik.

12. ábra: Hangfrekvenciás zajmérés mélységszelvénye
3.3.8. Kavicsszűrő ellenőrzés
A termelő és besajtoló kutak egy részének alsó szakasza a béléscső, és egy beépített
szűrő között kaviccsal van feltöltve, ami további szűrő szerepét játssza az áteresztőképes
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kőzetréteg és a kút belseje között. A kavics eloszlásának ellenőrzése speciális radioaktív
szonda segítségével történik.
A szonda gamma sugárforrást használ, és egyetlen detektorral rendelkezik. A forrás
gammasugarakat bocsát ki magából minden irányba. A sugarak kölcsönhatásba lépnek a
környezet anyagait felépítő atomokkal, és egy részük visszaverődik a detektorba, ami egy
számláló áramkörre továbbítja a beérkezéskor keletkező feszültség impulzusokat. A
detektorba beérkező gamma sugarak száma a szonda éppen aktuális környezetében található
anyagok sűrűségétől függ. Nagyobb sűrűségű környezet erősebben lelassítja a gamma
sugarakat, így csak kevesebb beérkezés mérhető a detektorral.
A teljesen kitöltött kavicsszűrő erősen lassítja a gamma sugarakat. Azoknál a szakaszoknál,
ahol csak részben van jelen a kavics, vagy teljesen hiányzik, a szonda által észlelt időegység
alatti beütésszám megnövekszik. A szelvényen tehát pozitív csúcsokkal jelentkeznek a
problémás szakaszok a kavicsszűrőben. A 13. ábra egy szondát és annak mérési környezetét
mutatja be vázlatosan.

13. ábra: Kavicsszűrő ellenőrzés mérésének vázlata
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4. Szelvényezés fúrás közben (MWD)
A fúrótornyoknál használt MWD (Measurement While Drilling) rendszerek arra
szolgálnak, hogy a fúrási művelettel egy időben (valós időben) a fúrófej környezetét és a
fúrási folyamatot jellemző paraméterekről folyamatosan adatokat szolgáltassanak, és azokat a
felszínre juttassák.
Az MWD eszközök nagyon speciális technikai megoldásokat igényelnek, és összetett
elektronikával rendelkeznek. Ennek megfelelően az ilyen rendszerekkel végzett fúrások
költségei magasak. Emiatt függőlegesen lemélyítendő fúrások esetén nem is alkalmazzák.
Elsődlegesen irányított ferde, vízszintes és a rétegszerkezethez telepített fúrások esetén van
nagy jelentősége. Annak érdekében, hogy a fúrást a megcélzott zóna felé irányítsák, ismerni
kell azt, hogy éppen merre tart a fúrás, és az aktuális kőzetjellemzők megismerésével
módosítani is lehet az előzetes fúrási terven.

4.1. MWD rendszerek elhelyezése és fontosabb jellemzői
Az MWD mérőeszközök a súlyosbítóba vannak beépítve. Egy részüknek nincs külön
tokja, mert a súlyosbító ellátja a burkolat szerepét. A mérőeszközök másik csoportja külön
tokkal rendelkezik és kábelen keresztül a fúrócsövek belsején keresztül a felszínre is hozható.
Utóbbi megoldás előnye, hogy az eszköz meghibásodásakor a csere elvégezhető a szerszám
kiépítése nélkül, a beragadt fúrószerszámból pedig az értékes mérőműszerek kimenthetők. A
kábelen keresztül történő felhúzás azonban nem minden esetben gyorsabb, mint a szerszám
kiépítése, és kockázatoktól sem mentes.
Az MWD mérőeszközök fontosabb általános jellemzői:
 az áramforrás szerepét hőálló akkumulátor vagy a cirkuláló iszappal meghajtott
generátor játssza.
 hosszú üzemidőt képesek elviselni, akár 80-200 órát is működnek nagy hőmérsékleten
és nyomáson.
 tartósan bírják a magas hőmérsékletet (150-180 °C).
 erőteljes rázási igénybevételnek is ellenállnak tartósan.
 kisméretű elektronikával rendelkeznek a műszerek számára rendelkezésre álló hely
szűkössége miatt. Különösen igaz ez a kábelen felhúzható eszközökre, melyek
átmérője két hüvelyknél (50,8 mm) is kisebb, a fúrócsöveken való akadálytalan
áthaladás biztosítása érdekében.
 a hitelesítési lehetőségek szűkössége miatt stabil mérési jellemzőkkel rendelkeznek.
Akár több napig is működniük kell folyamatosan, újrahitelesítés nélkül.

4.2. MWD rendszerek adatátviteli módszerei
Az MWD rendszerek esetében a mért érték digitalizálása már a felszín alatt végbe
megy a mérőeszközökön belül. A digitális jelek felszín felé továbbítására többféle megoldás
létezik.
a.) Mérési adatátvitel iszap impulzusok segítségével
A leggyakrabban a fúróiszapot használják fel adatáviteli közegként az MWD mérések
során. A gyakorlatban három változata terjedt el:
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adatátvitel pozitív iszapnyomás impulzusokkal
adatátvitel negatív iszapnyomás impulzusokkal
adatátvitel folytonos iszapnyomás hullámokkal

Az első esetben a mérőeszközök a fúrócsövön belüli iszapáramlás útjának rövid ideig
tartó leszűkítéseivel hozzák létre a nyomás impulzusokat. A felszínen az iszapnyomás
érzékelő ezeket az impulzusokat nyomásnövekedések formájában észlelik.
A második esetben a digitális jel továbbítása a fúrócsőből a gyűrűstérbe irányuló, rövid ideig
tartó iszap megcsapolások által létrehozott nyomás impulzusokkal történik. A felszíni
nyomásérzékelőn nyomáscsökkenések formájában jelentkeznek az impulzusok.
A harmadik esetben a fúrócsövön belül szinuszos típusú hullámzást hoz létre a mérőrendszer.
Az információt a hullámzás fázisának változása hordozza. (fázis moduláció).
A felszínen található nyomásérzékelők a vett jeleket a számítógépes mérési adatgyűjtő
rendszer felé továbbítják, ami rögzíti, dekódolja és megjeleníti az adatokat szelvények
formájában.
Az adatátvitel gyorsaságát sok tényező korlátozza. Jelenleg 1-10 bit/s sebességgel
képesek továbbítani a jeleket, ami az adatátviteli technika területén nagyon alacsonynak
számít. A hibák elkerülése miatt nagyon rugalmasnak és megbízhatónak kell lenni az
adatátvitelnek.
b.) Mérési adatátvitel elektromos impulzusok segítségével
A fúrószerszámba elektromos szigetelőt helyeznek el, és feszültségkülönbséget
hoznak létre a szerszám alsó és felső vége között. A felszínen egy vezeték csatlakozik a
kútfejhez, ami kapcsolatot hoz létre a fúrószerszám felső részével. Egy másik vezeték pedig
távolabb le van földelve egy elektródával. A két vezeték között mérhetők az MWD rendszer
által létrehozott alacsony frekvenciás (2-12 Hz) feszültségváltozások. A mérési adatok a
feszültség hullámzás fázisának változtatásával kerülnek kódolt formában továbbításra (fázis
moduláció).
Az adatátvitel sebessége nagyjából azonos, vagy valamivel gyorsabb, mint az iszap
impulzusok esetében. További előnye, hogy a mérőeszközök általában képesek adatokat
fogadni a felszínről. Ezzel szemben, az iszap impulzusos eszközök a fúrási paraméterek
megváltoztatása révén képesek csak adatokat fogadni a felszínről (pl. a fúrószerszám forgási
sebességének vagy az iszap áramlási sebességének változása). Ezek a változások azonban
megszakítják a fúrási folyamatot, így időveszteséget okoznak. Az elektromos impulzusos
adatátvitel hatékonyabb az alulegyensúlyozott fúrások és a légöblítéses fúrások esetén.
Nagyon mély fúrások esetében a jel erőssége nagyon lecsökkenhet bizonyos kőzetfelépítés
esetén.

4.3. Az MWD rendszerek által szolgáltatott legfontosabb információk
A fúrás iránytartásának ellenőrzése érdekében folyamatosan mérik a ferdeséget és az
azimutot. A ferdeséget ún. akcelerométer segítségével határozzák meg, ami a gyorsulás
nagyságát és irányát méri. Ennek segítségével 0,2°-os pontossággal lehet meghatározni a
ferdeséget a 0 – 180 °-os méréstartományban. Az azimut meghatározásához három egymásra
merőleges irányban elhelyezett magnetométert alkalmaznak, amivel 0,5°-os pontossággal
lehet mérni a mágneses északhoz képesti szögeltérést a 0 – 360°-os méréstartományban.
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Az MWD eszközök a fúrással kapcsolatos mechanikai információkat is szolgáltatnak.
Ezek közé tartoznak:






a fúrószerszám forgási sebessége
a forgás egyenletessége
a lyuktalp hőmérséklete
a fúrófej terhelése és forgatónyomatéka
az iszap térfogatárama

A kőzetfelépítés meghatározása érdekében a következő jellemzőket mérik
leggyakrabban az MWD rendszerekkel. Természetes gammasugárzás, a kőzet fajlagos
ellenállása (indukciós elven mérve), neutron-gamma aktivitás (neutron porozitás), gammagamma aktivitás (kőzetsűrűség), mágneses rezonancia.
Mivel a fúrás közben a mérés környezetében még nem alakul ki teljesen az elárasztott zóna, a
kőzetre és annak eredeti tartalmára (víz, gáz, olaj) leginkább jellemző értékeket lehet mérni.
Az elárasztás után végzett szelvényezéskor kapott adatok már a kőzet, az iszapfiltrátum és az
iszaplepény együttes hatását mérik.
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