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BEVEZETÉS

Főbb kérdések, amelyekre a mélyfúrási geofizikai módszerekkel választ keresünk:

1.Mely rétegek lehetnek tározókőzetek? – kis agyagtartalom (TG, SP mérések)
2.Képesek tárolni CH-t? – porozitás (pl. akusztikus)
3.Van-e bennük CH? – pl. ellenállásszelvényezés: Rt meghatározása
4 Mennyi CH t tartalmaznak? porozitás víztelítettség (S )4.Mennyi CH-t tartalmaznak? – porozitás, víztelítettség (Sw)
5.Mennyire mobilis a CH? – pl. Rx0 (kiöblített zóna) és Rt aránya



Természetes gamma (TG vagy GR)

- Az agyagásványokban dúsult természetes radioaktív elemek (főleg K) hatása jelentkezik a teljes gamma 
sugárzás intenzitásábansugárzás intenzitásában.
- Agyagos/homokos rétegek különválasztása.



Természetes gamma (TG vagy GR)

- Szemcseméretfüggő



Természetes potenciál (SP)

-Folyadékok határfelületén ill. kettős rétegeken (agyagásványok) keresztül ionszelektív módon zajlik a 
diffúziódiffúzió.
- Az SP anomáliából a hőmérséklet és az iszapfiltrátum ellenállása alapján becsülhető Sw.



Természetes potenciál (SP)



Akusztikus (szónikus) szelvény (Δt)

- Két detektor beérkezési időkülönbségeiből lassúságot számíthatunk.
A refraktált hullámok (P121 és P1S2P1) a falon a kőzetre jellemző sebességgel haladnak- A refraktált hullámok (P121 és P1S2P1) a falon a kőzetre jellemző sebességgel haladnak.

- Az időkülönbség a detektorok távolsága/terjedési sebesség lesz.
- A lassúságból a porozitásra következtethetünk, pl. Δt=ΦΔtfoly+(1-Φ)Δtmátrix (Wiley-féle egyenlet)



Ellenállásszelvényezés

- Hasonló elven működik mint a felszíni mérés.
Kőzetek elkülönítése fajlagos ellenállás alapján- Kőzetek elkülönítése fajlagos ellenállás alapján

- pl. rövid normálszonda



Ellenállásszelvényezés



Ellenállásszelvényezés

- A normál/gradiensszondák esetén túl nagy térrészt jár át az áram.
Laterolog (LL7): több elektróda használatával ún terelőáramot hozunk létre amely így a mérőáramot a- Laterolog (LL7): több elektróda használatával, ún. terelőáramot hozunk létre, amely így a mérőáramot a 

kívánt szakaszra koncentrálja.



Ellenállásszelvényezés

- Dual Laterolog: a mérőáram egy része a közeli zónát járja át (LLS – shallow), míg a másik (LLD) a távoli 
zónába hatol.zónába hatol.
- Mikrolaterolog méréssel kiegészítve, amely jó közelítéssel a kiöblített zóna fajlagos ellenállását adja meg, Rt
becsülhető.



Ellenállásszelvényezés

- Tornádódiagram: RLLS, RLLD és Rx0 ismeretében Rt és az elárasztott zóna mérete (di) számítható.



Karotázs-fácies alakok

- Az SP és ellenállásszelvény együttes alakja árulkodik az üledékképződés körülményeiről (fácies).
- Az egyes elméleti jelalakok megfeleltethetők a különböző fáciesek elvi rétegsorának.Az egyes elméleti jelalakok megfeleltethetők a különböző fáciesek elvi rétegsorának.



Az egyes fáciesek elvi rétegsora



Az egyes fáciesek elvi rétegsora



Az egyes fáciesek elvi rétegsora



Példa az Alföld területéről

Juhász et al., 2006



Lyukbőség (caliper)



Lyukfalkirepedés (borehole breakout)



Elvi vázlat a szelvények együttes kiértékelésére

- GR alapján kijelölhető a tározókőzet.
- A neutronporozitás és a sűrűségporozitás szelvényét egymásra vetítve (porozitáskövető overlay), aA neutronporozitás és a sűrűségporozitás szelvényét egymásra vetítve (porozitáskövető overlay), a 
gáz/olajindikációk egyszerűen kijelölhetők.
- Az egyes szondák ellenállásszelvényinek eltéréséből szintén következtethetünk a pórust kitöltő 
folyadék típusára. Emellett szükségesek az Sw és az Sx0 becsléséhez, amely a pórusfolyadék mobilitását 
is megadja.is megadja.



Fúrómagok

- A litológia és kőzetfizikai paraméterek részletesen tanulmányozhatók, a rétegeket kitöltő folyadékról 
azonban nem nyújt információt.azonban nem nyújt információt.



Részlet egy eredményszelvényből

- PHIE: effektív porozitás: mozgó folyadék részaránya
- VCLAY: agyagtartalom: zöld = agyag; sárga = homokVCLAY: agyagtartalom: zöld  agyag; sárga  homok
- SX0: elárasztott zóna folyadéktelítettsége
- SW: távoli zóna folyadéktelítettsége
- SX0-SW: mozgékony (kitermelhető) folyadék mennyisége
- BVW: teljes víztartalomBVW: teljes víztartalom
- PHIE-BVW: CH szaturáció mértéke


