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Absztrakt. A megújuló energiaforrások hasznosításában Magyarországon nagy szerepe lehet 

a geotermikus energiának. A technológia alkalmazása szükségessé teszi a besajtoló-kút ki-

képzésének vizsgálatait. A lehűlt termálvíz visszasajtolásával működő energiatermelés kiak-

názhatóságához meg kell vizsgálni a konszolidálatlan felső-pannon homokkövek releváns 

paramétereit. A kutatások elvégzéséhez két laboratóriumi mérőberendezés került kifejlesz-

tésre. A rétegkárosodási és kavicságyas kútkiképzés vizsgálatára alkalmas berendezés alkal-

mas a hosszú idejű vízbesajtolási vizsgálatok elvégzésére, fúrási és kútmunkálati folyadékok 

minősítésére, kiválasztására, valamint kavicságyas-szűrős kútszerkezetek tervezési és opti-

malizálási vizsgálataira. A lineáris, dinamikus repesztés vezetőképesség mérő berendezés al-

kalmas a hidraulikus rétegrepesztéseknél alkalmazott kitámasztó anyagok minősítésére és 

dinamikus repesztés vezetőképesség mérések elvégzésére. 

Kulcsszavak: geotermikus energia, kavicságyas kútkiképzés, visszasajtolás, homokkő, hidra-

ulikus rétegrepesztés, vezetőképesség, szilárdanyag migráció, kitámasztó anyag, proppant, 

iszaplepény, telepfluidum, berendezés fejlesztés 

 

1. A PROJEKT CÉLJA 

Kettő, hazai költségviszonyoknak megfelelő besajtoló-kút kiképzési technológia ki-

fejlesztése, amelyek alkalmazása lehetővé teszi a konszolidálatlan felső-pannon ho-

mokkövekben a fenntartható (lehűlt termálvíz visszasajtolásával működő) geotermi-

kus energiatermelést:  

1. kavicságyas-szűrős kútkiképzési technológia,  

2. és egy „Frac & Pack” hidraulikus rétegrepesztési technológia. 

A projekt céljának teljesítése érdekében két laboratóriumi eszköz megépítésére volt 

szükség: 

1. rétegkárosodási és kavicságyas kútkiképzés vizsgáló berendezés, 

2. lineáris, dinamikus repesztés vezetőképesség mérő berendezés (LDRV). 
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2.  RÉTEGKÁROSODÁSI ÉS KAVICSÁGYAS KÚTKIKÉPZÉS VIZSGÁLÓ BERENDE-

ZÉS FEJLESZTÉSE 

A szakirodalom szerint – amelyet a hazai és a nemzetközi tapasztalatok is megerő-

sítenek – homokkövekbe történő vízbesajtolásnál mindig számolni kell rétegkároso-

dással. A teljes kúttalpi környezet, tehát a kútkiképzés és a kőzet egyaránt károsodhat 

a lehűlt termálvizek visszasajtolás során. A rétegkárosodást több tényező külön-kü-

lön vagy akár együttesen is okozhatja: nem a kőzet pórusszerkezetének megfelelő 

vízminőség; csapadék- és vízkőkiválás; víz-kőzet kompatibilitási problémák; szi-

lárdanyag migráció, amely eltömi a pórustorkokat stb. A vízbesajtolás következté-

ben fellépő rétegkárosodásra modelleket dolgoztak ki, amelyekkel előre jelezhető a 

besajtolhatóság változása különböző paraméterek, pl. vízminőség, migráló anyag 

tartalom, csapadék- és vízkőképződés, kútmunkálati folyadéklepény vastagsága és 

tömörsége stb. függvényében. A felső-pannon homokkövek szemcseméret analízisei 

szerint jelentős a migrációra képes frakció aránya. Ezért mindenképpen foglalkozni 

kell a szilárdanyag migrációval és a migráció okozta rétegkárosodás megelőzésével 

és felszámolásával. A hazai geotermikus iparban alkalmazott kútkiképzési folyadék-

technológia nem felel meg a vízbesajtolás támasztotta kútkiképzési igényeknek. A 

jelenlegi hazai geotermikus kútkiképzési folyadéktechnológián a visszasajtolásban 

való előrelépés érdekében változtatni kell. Besajtolás szempontjából különösen fon-

tos az alkalmazott fúrási és kútmunkálati folyadékok után a kőzetfelületen képződő 

folyadéklepény minősége és a kavicságy elhelyezése előtti eltávolíthatósága. Míg a 

termelő kutak kiképzésénél a visszamaradó folyadéklepény a szakirodalom szerint 

nem okoz súlyos problémát, besajtoló kutaknál azonban annál inkább. A szakiroda-

lomban több kitámasztó-anyag méretezési eljárás ismert. A felső-pannon homokkö-

vek esetében nem ismerjük, hogy melyik tervezési módszer biztosítja az optimumot, 

azaz a legnagyobb áteresztőképességet a lyukfalstabilitás biztosítása és a migráló 

anyag átengedése mellett. Az optimális méretezési eljárás kiválasztásához szüksé-

gessé vált egy új típusú mérőberendezés kifejlesztése. 

A K+F feladat feladat során olyan új berendezés került kifejlesztése, amely alkal-

mas kavicságyas szűrős kútkiképzések kiszűrődési vizsgálatának elvégzésére. A ké-

szülék felépítése moduláris, több funkció ellátására alkalmas, ami kialakítását te-

kintve rugalmasan módosítható a követelményeknek megfelelően. Ennek segítségé-

vel alkalmas lehet hidraulikus, rétegrepesztéses, dinamikus kőzetmag vizsgálatok 

végzésére is. 

A kútfal és a szűrő kialakítását figyelembe véve, a berendezés olyan paraméte-

rekkel rendelkezik, amelyek megóvják a kőzetet a vizsgálat közbeni károsodástól. A 

kőzet húzószilárdsága kicsi, emiatt a kőzet a vizsgálat során felrepedhet (kicsi a 

Joung-modulus). A berendezés és a vizsgálati módszerek úgy kerültek kialakításra, 

hogy a kőzet ne repedhessen fel. 

Az ME AFKI által elkészített rétegkárosodás és kavicságyas kútkiképzés vizs-

gáló berendezéssel az alábbi méréstípusok végezhetők el:  
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1. Hosszú idejű vízbesajtolási vizsgálatok különböző átmérőjű homokkő minta-

testekkel a vízbesajtolás során keletkező rétegkárosodások detektálása, mo-

dellezése és felszámolása (rétegkezelés) érdekében: víz-kőzet kompatibilitási; 

kiválások és csapadékok okozta rétegkárosítási; szilárdanyag migrációs; 

egyéb permeabilitás változási (pl. hőmérséklet hatása stb.) vizsgálatok.  

2. Fúrási és kútmunkálati folyadékok minősítési, kiválasztási és optimalizálási 

mérései.  

3. Felső-pannon homokkövekre kiképzett kavicságyas-szűrős kútszerkezetek 

tervezési és optimalizálási vizsgálatai. 

 

 
 

1. ábra 

Rétegkárosodási és kavicságyas kútkiképzés vizsgáló cella tervezése 

 

A berendezés legfontosabb paraméterei: 

1. A kőzetmagtartó cella üzemi nyomása a felső-pannon réteg 300 baros nyomá-

sához igazodva 400 barra van méretezve az áramló mennyiségek szempontjá-

ból, és 1000 bar kőzetterhelésre a jövőbeli felhasználás miatt. 

2. A cella be- és kimeneti nyomáskülönbsége: maximum 30 bar. 

3. Üzemi hőmérséklet: maximum.150 °C. 

4. Térfogatáram 1–60 cm3/min. 

5. Egy időben három kőzetminta helyezhető a termosztátba (a hosszirányú vizs-

gálatokra alkalmas cellából 3 db áll rendelkezésre Ø1–1,5”x200 mm-es mé-

retben). 

6. A befogható kőzetmag hossza 50–200 mm között lehet. 

7. A radiális irányú vizsgálatokhoz további 1 db cella szolgál, Ø4”x200 mm mé-

retben. 

8. Köpenynyomás nélküli vizsgálatokhoz 1 db 1,5” átmérőjű magbefogó és 1 db 

4” átmérőjű magbefogó áll rendelkezésre, ezek a magbefogók nem a termo-

sztátban, hanem azon kívül lettek elhelyezve, és a kialakításuk olyan, hogy a 

köpenynyomás pumpa a kőzetbefogó fejeket hosszirányban össze tudja 

nyomni. 

9. Alkalmazott kőzetmagok: 

• homokkő 

• helyileg előállított (porított) anyagból készített kőzetmag 
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10. A magmintát háromféle elrendezés alkothatja [5]: 

• homokkő 

• homokkő+kitámasztó anyag+szűrő 

• homok+kitámasztó anyag+szűrő 

11. A támasztó anyag természetes kvarc, különböző (20–40, 30–50, 40–60) mé-

retű mesh szerinti eloszlásban. 

12. Szűrő: huzalszűrő, d50 ≈ 5*D50 arányok figyelembevételével. A szűrőegység 

kompakt kivitelű. 

13. A mérések során biztosítva van a kétirányú áramlás. 

14. A berendezésben biztosítva van a besajtolt anyagok előfűtése. 

15. A kísérletek során legalább 100 pórustérfogatnyi folyadék kerül besajtolásra, 

ennek megfelelően a pumpák mérés közbeni ciklikus feltöltése megoldható. 

16. A cellarendszer egy tengely körül elforgatható, amellyel a gravitáció hatását 

is vizsgálni lehet. A döntés szöge: 0°, 30°, 60°, 90°. 

 

 

 

2. ábra 

Rétegkárosodási és kavicságyas kútkiképzés vizsgáló berendezés kialakítása 

 

A vizsgálatokra alkalmas mérőrendszer berendezései által szolgáltatott informá-

ciókat és a pumpa működtetésére szolgáló PLC adatait egy számítógép gyűjti össze, 

tárolja el és dolgozza fel egy – az ehhez a berendezéshez fejlesztett – program segít-

ségével. 

 

3. LINEÁRIS, DINAMIKUS REPESZTÉS VEZETŐKÉPESSÉG (LDRV) MÉRŐ BEREN-

DEZÉS FEJLESZTÉSE 

A LDRV mérő berendezés kettős funkciójú eszköz. Egyrészt a hidraulikus rétegre-

pesztéseknél alkalmazott kitámasztó anyagok ISO 13503-5 szabvány szerinti minő-
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sítésére alkalmas, másrészt különböző célú dinamikus repesztés vezetőképesség mé-

rések végezhetők el vele. A kitámasztó anyag minősítések célja az, hogy a kereske-

delemben beszerezhető vagy kereskedelmi forgalomba még nem került, természetes 

előfordulásokból származó kvarc és egyéb, mesterségesen előállított kitámasztó 

anyagok hidraulikus rétegrepesztésre való alkalmasságát és az alkalmazhatóság pa-

ramétereit vizsgáljuk, ill. meghatározzuk. A másik méréstípus keretében rétegkörül-

ményeknek megfelelő feltételek között vizsgáljuk a hosszú idejű repesztés vezető-

képességet, amely lehetővé teszi a rétegrepesztések – tervezés és kivitelezés – opti-

malizálását, költséghatékony megvalósítását és a hidraulikus repesztési technológia 

fejlesztését. A hidraulikus rétegrepesztés drága és egyben nagyon hatékony hozam-

növelő eljárás, amelyet széleskörűen alkalmaznak világszerte az olajiparban és a 

geotermikus energiatermelésben. Rétegrepesztések optimalizációja – legkedvezőbb 

kitámasztó anyag szemcseméret kiválasztás, repesztő folyadék kiválasztás, repesztő 

folyadék komponensek kiválasztása és beállítása, pl. géltörőké, új repesztő folyadé-

kok kifejlesztése, rétegkárosodás minimalizálás stb. – a rétegrepesztések nagy költ-

sége miatt kulcsfontosságú feladat. A geotermikus energiatermelés különösen 

igényli a repesztési technológia fejlesztését, mivel az olajiparnak megfelelő mélysé-

gekben és geológiai viszonyok között működik, de jövedelmezősége messze elmarad 

az olajiparétól. Az LDRV berendezés dinamikusan változtatható körülmények kö-

zött – repedésre ható feszültség, rétegrepesztő folyadék és telepfluidum térfogat-

áram, filtráció – képes a hosszú idejű repesztés vezetőképesség vizsgálatára. A ki-

fejlesztett LDRV mérőcellával és eszközzel a repesztés vezetőképességre ható té-

nyezők teljes skálája vizsgálható: statikus és ciklikus terhelés hatása, különböző ré-

tegkárosodások, pl. filtráció, repesztő folyadék lepény hatása és eltávolítása, fluidum 

kompatibilitások stb. 

 

 
 

3.  ábra 

Lineáris, dinamikus repesztés vezetőképesség vizsgáló cella tervezése 
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A berendezés legfontosabb paraméterei: 

1. A berendezés az MSZ EN ISO 13503-5:2006 [1], API1 RP-612 [2] szabvány 

szerint készült. 

2. A berendezésnek alkalmas többféle (pl. előfűtött KCl) munkafolyadék tárolá-

sára és adagolására. 

3. Szükséges a mérőfolyadék szilikagéles kezelése (300 ml-es cellában, nagy 

nyomáson, 10 ml/perc áramlási sebesség mellett). 

4. Kitámasztó anyagként apró szemcsés kerámia vagy kavics alkalmazható, 

melynek Mesh értéke kb. 20–40. 

5. A két kőzetlap között a proppant anyagot polimerrel lehet besajtolni. 

6. Számos homokcsapda és szűrő beépítése vált szükségessé. 

7. A cella összenyomásához (ez a kőzetterhelés maximális értéke) 680 kN nagy-

ságú erőt biztosító sajtoló szükséges. 

8. A nyomásfelfutás és nyomástartás szabályozható. 

9. A cellatest mozgásával egy időben a cella középvonala folyamatosan pozici-

onált és mozgatott az egyenletes és szimmetrikus dugattyú-elmozdulás érdek-

ében. 

10. A mérőcellán átfolyó fluidum maximális nyomása: 200 bar. 

11. Fluidumáramlás-sebesség: 1–100 cm3/min. 

12. Kőzetterhelési felület: 65 cm2. 

13. Alkalmazott kőzetmagok: 

• homokkő 

• helyileg előállított (porított) anyagból készített kőzetmag 

14. Szerkezeti anyagok, csővezetékek anyaga: 316 SS. 

15. Kőzetmagon alkalmazott köztes nyomáselvételi helyek száma: 3 db. 

16. Az áramló közeg nyomásának beállítását végnyomás szabályozó végzi. 

 

A kőzetek hidraulikai paraméterei (porozitás, permeabilitás, hidraulikus vezető-

képesség) a pontszerűen mért értékek irányából konvergálnak a regionális kőzet-

vázra jellemző, a hosszú vizsgálati idő alatt, alapvetően a terepen mérhető értékek 

felé. A porozitás és a permeabilitás meghatározása mellett a hidraulikus vezetőké-

pesség az egyik legfontosabb paraméter, ezért ennek meghatározására is alkalmas a 

berendezés [3, 4]. 

Tekintettel arra, hogy a berendezésen elvégzendő vizsgálatoknak az eredményeit 

össze kell tudni hasonlítani a más berendezésben mért jellemzőkkel, a kísérleti rend-

szert úgy kellett összeállítani, hogy az megfeleljen a szabvány előírásainak, vagyis a 

Magyarországon is érvényben lévő szabványnak. 

A repesztett kőzetek vizsgálatára szolgáló berendezésben történő mérés célja a 

szénhidrogén-termelésben alkalmazott kitámasztó anyagok hidraulikus vezetőké-

pességének meghatározása a fúrt kutak állapotjellemzőinek biztosítása mellett. 
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4. ábra 

Lineáris, dinamikus repesztés vezetőképesség vizsgáló berendezés kialakítása 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A cikk a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Fenntartható Ter-

mészeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ keretében valósult meg. 

 

IRODALOM 

[1] MSZ EN ISO 13503-5:2006 szabvány. 

[2] API1 RP-612 szabvány. 

[3] D-K. FU–A. FEDOROV–A. PRUDNIKOV–K. MAUTH–BERNHARD LUNGWITZ: 

New Polymer Fluid for Hydraulic Fracturing in Russia. SPE Production and 

Operations Conference and Exhibition, Tunis, Tunisia, 8–10 June 2010. 

[4] QINGZHI WEN–SHICHENG ZHANG–LEI WANG–YONGSHAN LIU–XIANPING LI: 

The Effect of Proppant Embedment upon the Long-term Conductivity of Frac-

tures. Journal of Petroleum Science and Engineering, 55 (2007) 221–227. 

[5] D. TIFFIN–B. STEVENS–E. PARK–F. ELLIOTT–J. GILCHRIST: Evaluation of Fil-

ter Cake Flowback in Sand Control Completions, SPE European Formation 

Damage Conference, Hague, The Netherlands, 21–22 May 2001. 

 

 


