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Absztrakt. Egy adott szénhidrogén-tároló kezdeti vagyonának (OOIP, OGIP) megbecsülése 

érdekében az egyik legfontosabb petrofizikai paraméter a tapadó víz telítettség. Ezen érték 

határozza meg a telepi körülmények között lévő kezdeti telítettségi viszonyokat, ennek oka, 

hogy a pórusrendszer folyadék telítettsége minden esetben S = 1. Ezen egyszerű okból az 

adott tároló megbecsült szénhidrogénvagyonának értéke nagyban eltérhet a valós értéktől 

ezen paraméter pontatlanságának következtében. Rezervoár mérnökök világszerte dolgoznak 

azon célból, hogy olyan mérési eljárásokat dolgozzanak ki, amelyekkel növelhető a megha-

tározott érték pontossága.  

Kulcsszavak: gázkiszorításos víztelítettség meghatározás, tapadóvíz meghatározás, készlet-

becslés  

 

1. A MÉRÉS MENETE 

Diplomamunkám során olyan kísérleteket hajtottam végre gáz-víz rendszerek ese-

tén, melyek során az előzőleg vízzel telített mintákból nitrogéngázt felhasználva el-

térő nyomáslépcsők alkalmazásával kiszorítottam a vizet. A méréseim célja az volt, 

hogy megállapítsam az adott minták esetében mely kiszorítási módszer a legideáli-

sabb tapadó víz telítettség meghatározásánál, ha a lehető legalacsonyabb nyomásér-

téket használom, melynél a kiszorítás megkezdődik és több nyomáslépcsőt, vagy ha 

magasabb kezdeti értéket és kevesebb lépcsőt alkalmazok. Ezen mérések esetében 

végső felhagyó nyomásértékként azt a nyomást vettem, amelynél az idő múlásának 

ellenére sem jelentkezett további növekedés a kiszorított térfogatban. A mérésekhez 

használt minták kiválasztásánál a következőkképpen jártam el, a porozitásértékeik 

hasonló, (15–20%), de permeabilitásaik különböző tartományba estek, azon egy-

szerű okból, hogy megállapítsam, milyen módon befolyásolja az áteresztő képesség 

a kiszorítás menetét. A kiszorításos vizsgálatok esetében használt minták adatait a 

következő táblázat tartalmazza. 
1. táblázat 

A mért minták adatai 
 

Minta:  Anyag-

térfogat 

 cm3 

Pórus-

térfogat 

 cm3 

Porozitás  

% 

Száraz 

súly  

g 

Gáz permea-

bilitás  

mD 

Víz permea-

bilitás  

mD 

Am-12  62.4828 14.2053 18.52 149.69 294,25 264,85 

A-12/1  62.3235 15.5179 19.94 168.25 56,12 45,6 

A-12/3  66.4842 11.1864 14.14 179.9 15,16 13.47 
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A három mintán végzett négy mérésnél az I. és III. esetben az indító nyomások 

közel azonosak voltak, az alkalmazott nyomáslépcsők mennyisége viszont eltért, a 

II., illetve IV. mérés során az előző kettő mérés esetében használt indító nyomásnál 

sokkal nagyobb kezdeti nyomások illetve kevesebb lépcsőt alkalmaztam. Az alkal-

mazott nyomáslépcsők a 2. táblázatban vannak feltüntetve. 
2. táblázat 

A mérések esetében használt nyomásértékek 
 

Minta: 

Am-128 A 12/1 A 12/3 

Mérés Mérés Mérés 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar 

0.15 

0.44 

0.12 

0.88 

0.4 
0.8 

0.3 

2.27 

0.39 
0.8 

0.31 

1.57 
0.27 0.21 0.82 0.46 0.82 0.46 

0.53 0.47 1.6 1.62 
0.82 

1.6 1.6 
0.82 

1.62 1.6 

1.05 1.02 1.02 1.05 3.2 3.15 3.2 3.38 2.01 2.05 2.01 2.01 

 

A kiszorított folyadék-térfogat a három minta esetében mind a négy esetben kü-

lönbözött. A kiszorítás folyamatának leírásához a következő ábrázolást alkalmaz-

tam, a kiszorított térfogat/teljes pórustérfogat százalékos értékét ábrázoltam a fel-

használt nyomás függvényében. Ezen kiszorítások az összes minta esetében a követ-

kezőképpen alakultak.  

 

 

1. ábra 

Az Am-12-es minta során jelentkezett kiszorítások százalékos értékei 
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Az első ábra esetén jól látható, hogy a kiszorított értékek mind a négy esetben 

eltértek egymástól, az egyedüli hasonlóság a I. és III. kiszorítás során észlelhetőek, 

melyek során az alkalmazott nyomásértékek közel voltak egymáshoz, de a kiszorított 

víz maximuma ezen két esetben is eltérően alakult. Ezen értékek alapján megállapít-

ható, hogy a leghatásosabb kiszorítás az I. esetben jött létre, nem sokkal maradt le 

tőle a III. mérés, végső soron pedig a II. és IV. kiszorítás esetében az értékek közel 

azonosak voltak, de hatásosabbnak bizonyult a IV. mérés. Minden esetben egy bizo-

nyos korrekciót is alkalmaztam, amelynek célja azon kiszorított folyadék-térfogat 

figyelembevétele volt, amely megrekedhetett a mintatartály kimeneti oldali csőve-

zetékeinek belső felszínén. A korrekció során a minták mérés előtti telített tömegét 

összehasonlítottam a minták kiszorítás utáni tömegével. A pontosság növelése érde-

kében továbbá kiszámítottam a kiszorított százalékot nem a teljes pórustérfogathoz, 

hanem a telített térfogathoz (Vsat) viszonyítottan. Ezen korrekciót azon mérések ese-

tében vettem figyelembe, melyeknél a minták telítettségi szintje nagyban eltért a 

100%-tól (GT).  
 

                                                         𝑉𝑠𝑎𝑡 = 𝐺𝑇 − 𝐺𝑆𝑧  (2.1) 
 

Ezen korrekció azon egyszerű okból lett figyelembe véve, mert ugyanazon minta 

telített tömege az egyes mérések esetén eltért. A korrekciók figyelembevétele után a 

kiszorított térfogatok sorrendje a következőképpen alakult. 
 

3. táblázat 

Az Am-12-es minta esetében jelentkező kiszorítások sorrendje 

III. I. II. IV. 

53.9007% 53.3953% 52.2325% 51.0653% 
    
Az A-12/1-es minta estében a kiszorítások a következőképpen alakultak. 

 

 

2. ábra 

Az A-12/1-es minta során jelentkezett kiszorítások százalékos értékei 
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A szükséges korrekciók után, melyek az Am-12-es minta esetében lettek ismer-

tetve, az A-12/1 esetében a kiszorítások sorrendje a következőként alakult. 
 

4. táblázat 

Az A-12/1-es minta esetében jelentkező kiszorítások sorrendje 

III. I. IV. II. 

69.7896% 67.9513% 64.3003% 62.7797% 

 

Ahogyan az A-12/1 esetében mért értékekből is kivehető, hasonlóságok mutat-

koznak az Am-12-es minta eredményeivel. A sorrend az első két helyen mindkét 

esetben azonos, csak a III. és IV. helyen tértek el a kiszorítások sorrendjei. A harma-

dik és egyben az utolsó minta kiszorításai során mért eredmények a következők vol-

tak. 
 

 

3. ábra 

Az A-12/3-es minta során jelentkezett kiszorítások százalékos értékei 

 

Az utolsó minta mérése során a kiszorított mennyiségek a következőképpen ala-

kultak. 
5. táblázat 

Az A-12/3-as minta esetében jelentkező kiszorítások sorrendje 

III. I. IV. II. 

49.2034% 48.4622% 48.3660% 47.7038% 

 

Ahogyan az 5. táblázatból is látszik, mint az első két esetben, a harmadik mintánál 

is a III. mérés során jelentkezett a legnagyobb kiszorítás, így kijelenthető, hogy a 
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vizsgált 3 minta esetében ezen feltételek voltak a legkedvezőbbek. Következő lépés-

ként a tapadóvíz telítettség (Swc) kiszámítására volt szükség a rendelkezésre álló 

eredményekből mind a három minta méréseinél. A tapadó víz telítettségének válto-

zása a használt nyomások függvényében látható a soron következő ábrákon. 
 

 

4. ábra 

A tapadóvíz telítettség változása az Am-12-es minta esetében 

 

 

5. ábra 

A tapadóvíz telítettség változása az A-12/1-es minta esetében 
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6. ábra 

A tapadóvíz telítettség változása az A-12/3-as minta esetében 

 

A végső tapadóvíz telítettség értékek, melyek a mérések során jelentkeztek, a 6. 

táblázatban szerepelnek. 
6. táblázat 

Az egyes kiszorításoknál meghatározott tapadó víz telítettségek értékei  

 Minta 

Am-12 A-12/1 A-12/3 

Mérés Swc  

% 

Swc  

% 

Swc  

% 

I. 47.42 32.0487 51.5378 

II.  48.118 37.2203 52.2962 

III. 46.499 30.2104 50.7966 

IV. 49.385 35.6997 51.6340 

Minimum:  46.499 30.2104 50.7966 

 

2. KÖVETKEZTETÉSEK 

Ahogyan az eredmények mutatják, mindhárom esetben a legtöbb folyadék a III. mé-

rés során került kiszorításra, a második helyen pedig az I. kiszorítás szerepelt. A II-

es és IV-es számú mérések alkalmával a sorrendek változóak voltak, hol egyik, hol 

másik volt eredményesebb. A következtetés, amely leszűrhető ezen eredmények 

alapján az, hogy ezen kiválasztott minták tapadóvíz telítettség meghatározásának 

legpontosabb eljárása kiszorításos módszer esetén az, ha a lehető legalacsonyabb in-

dító nyomással és több nyomáslépcsővel dolgozunk. Érdemes viszont megjegyezni 
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azt a tényt, hogy a legalacsonyabb telítettségi érték az A-12/1-es minta esetében je-

lentkezett, melynek permeabilitása alacsonyabb, mint az Am-12-é és magasabb, 

mint az A-12/3-é. Amint az előző táblázatban szereplő adatokból is megfigyelhető, 

az Swc értéke nem csak a porozitástól és permeabilitástól, de egyéb tényezőktől is 

függ. A kiszorításos módszer egyik előnye példaképpen a kőzetcentrifugához képest, 

hogy a kiszorítás lekövethető a teljes mérés során, míg ez a centrifuga során nem 

mondható el, azonban a legnagyobb hátránya a hosszú, több órás mérési időinterval-

lumok. Mindent összegezve, a porózus kőzetrendszerek tapadóvíz telítettségének 

meghatározására a gázzal történő kiszorításos módszer határozottan javasolt – a pon-

tosságából és egyszerűségéből fakadóan. 
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