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Absztrakt. A Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetének Műszerfej-

lesztési és Informatikai Osztálya 2003-ban kezdett el foglalkozni fúrásokból származó 

kőzetmagminták számítógépes tomográfia (CT) módszer segítségével történő vizsgálatához 

alkalmas nagynyomású és magas hőmérsékletű vizsgáló eszközök és a központi egységet 

képviselő kőzetmag befogó cellák fejlesztésével. 

Kőzetmagmintákról 3D-s, digitális képet kaphatunk a magok eredeti állapotának megtar-

tásával, CT-mérésekkel kombinált alap sűrűség és feltöltéses áramlásos mérésekkel. A 3D-s 

eredményekből lehetőség van különféle kőzetfizikai paraméterek, pl.: felszívási profil, telí-

tettség eloszlás, relatív permeabilitás stb. meghatározásra. Mindezek a paraméterek a kiszo-

rítási folyamat során az idő függvényében is vizsgálhatóak. 

Az évek során több különféle kialakítású kiszorító berendezések és változó méretű kőzet-

magok befogására szolgáló, CT alatt használható cellák tervezésére, fejlesztésére és kivitele-

zésére kapott lehetőséget az osztály a MOL Nyrt. jóvoltából. A cellák képességei folyamato-

san fejlődtek a besajtolási- és köpenynyomás, a hőmérséklet, illetve a befogandó mag mére-

teinek tekintetében. 

Ebben a cikkben bemutatásra kerülnek a fejlesztés különféle fázisait jelentő különböző 

paraméterekkel rendelkező magbefogók és kiszorító berendezések kezdetektől napjainkig. A 

jelenleg zajló kutatási irányról is szó esik, ahol CT-s vizsgálat mellett, modern akusztikus 

vizsgálatok elvégzésére is alkalmas cella került megtervezésre. 

Kulcsszavak: kőzetvizsgálat, CT, akusztikus mérések, kiszorító berendezés, magbefogó  

cellák 

 

1. BEVEZETÉS 

A Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Műszerfejlesztési és 

Informatikai Osztálya több mint 10 éves múltra tekint vissza a kőzetminták korszerű 

számítógépes tomográfia (Computed Tomograhic – CT) vizsgálatokhoz szükséges 

nagynyomású magbefogó cellák, a kiszorításos kísérletekhez szükséges szivattyú 

egységek tervezésében és kivitelezésében. Az idők során vizsgálati módszerek, il-

letve a kidolgozott kísérletek paraméterei sokat változtak. A vizsgálatok során hasz-

nált nyomás, illetve hőmérsékleti paraméterek egyre jobban kitolódtak a szélsőségek 

irányába, mindamellett a befogandó mag méretei is megnőttek, illetve állíthatóságot 

követeltek meg tervezőmérnöktől. A mérések során új paraméterek is megjelentek, 

amelyeket számítógéppel fel kell dolgozni, le kell tárolni. Ezek a követelmények 
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egyre nagyobb kihívást jelentettek a tervező mérnökök számára, mind gépészeti, vil-

lamosmérnöki és informatikai oldalon egyaránt. 

A cikkben időrendben kerülnek bemutatásra az AFKI és MOL Nyrt. együttmű-

ködéséből született eredmények, betekintést adunk fejlesztett magtartó cellák felépí-

tésébe, azok fontosabb paramétereikben, használatukba, illetve a kiszorításos vizs-

gálatokhoz használt, egységek fejlesztési fázisai is bemutatásra kerülnek. 

 

2. SZÁMÍTÓGÉPES TOMOGRÁFIA ALKALMAZÁSA KŐZETVIZSGÁLATOKHOZ 

Számítógépes tomográfiás módszer lehetőséget biztosít arra, hogy 3 dimenziós ada-

tokat kapjunk a vizsgált kőzetmintákról, azoknak különféle állapotaiban, miközben 

kiszorításos vizsgálatokat végzünk folyadékokkal vagy gázzal. 

A CT-vizsgálatok segítségével a vizsgálati anyagokat az eredeti állapotukban 

akár egy megfelelően kialakított nyomásálló cellában, roncsolásmentesen lehet meg-

vizsgálni. A vizsgálatok során lehetőségünk van arra is, hogy dinamikus rendszere-

ket is tanulmányozzunk, és így a folyamat során változó különböző paramétereiket 

is meghatározzuk. [1] 

A CT-mérés során nyert adatokból, adatmátrixból kép vizualizálható, ami első 

közelítésben a kőzet sűrűségtérkép. Ezen a sűrűségképen jól kirajzolódnak a kőzet 

különböző sajátosságai (pl.: szemcsézettség, repedezettség, szedimentológiai je-

gyek, kőzettani változások stb.) A szeletek egymás utáni lejátszásával feltárulnak 

előttünk a kőzet anyag (fúrómag) belsejének jellegzetességei is [2–3]. 

 

2.1. Mérések típusai és eredményei 

A magminták CT-méréseinél az alapsűrűség és feltöltéses áramlásos mérésekkel, il-

letve a szükséges értelmezésekkel számos eredményhez juthatunk. Lehetőség adódik 

a teljes fúrómag 3D-s digitális rögzítésére, annak eredeti állapotának megtartásával, 

vagyis geometriai adatok gyűjthetők a laza, széteső magokról is [4]. 

A mag egészére vonatkozó különféle kvalitatív és kvantitatív feldolgozása lehet-

ségessé válik: a makroszkópos szövetvizsgálat; kőzetösszetétel-becslés, heterogeni-

tás-vizsgálat, szemcseméret- és eloszlás-meghatározás, repedések, üregek, orientá-

ciók meghatározása, rétegek egymáshoz viszonyított dőlési szögének vizsgálatai. 

A feltöltéses mérések segítségével különféle kőzetfizikai paraméterek (3D effek-

tív térfogat, porozitás) és a felszívási profil meghatározhatóvá válik. 

Nagynyomású, magas hőmérsékletű, többfázisú kiszorításos mérésekkel 3 di-

menziós, időben változó telítettség, eloszlási, relatív permeabilitási és akár fázis pro-

fil eloszlás adatokat is nyerhetünk. 

A különféle szimulációs vizsgálatok és a modellkísérletek segítségével megért-

hetővé válnak a fúrólyukakban lezajló folyamatokat, mint például stressz modelle-

zés, rétegkárosodási hatások, kőzetmechanikai eljárások stb. De akár a lyukfaltér-

képező rendszerekkel a feldolgozási eredmények az eredeti helyzetükbe visszafor-

gathatók [5]. 

A feltöltéses áramlásos vizsgálatok kivitelezéséhez szükséges egy berendezés, 

amely kiszorítás folyamatát képes vezérelni, a paraméterek mérését lehetővé teszi. 
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A következő részben egy, a célra fejlesztett berendezésről, valamint annak felújított 

változatáról lesz szó. 

 

3. KISZORÍTÓ BERENDEZÉSEK 

2003-ban készült el az első kiszorító berendezés a MOL Nyrt. részére. A kezdeti 

berendezés segítségével többféle kiszorítási feladat is elvégezhető volt, mint például 

kőzetek vízzel való feltöltése és maradék gáztelítettség meghatározása. A beépített 

tartályok nagy száma lehetőséget biztosít kétfázisú (víz-gáz v. víz-olaj v. olaj-gáz) 

mérések elvégzésére, illetve más, harmadlagos kiszorításos vizsgálatok is elvégez-

hetők voltak. A berendezés univerzalitását mutatja, hogy az előbbiekben felsorolta-

kon kívül porozitás-meghatározásban, illetve öblítőfolyadék károsodási vizsgálata-

ira is használható volt teljes átmérőjű magok esetére az egység. 

A bemutatott berendezés központi egységei, az 1. ábra jelöléseit használva a CT 

alatt is „átlátható” CE1, CE2 és CE3 jelű cellák, amelyekben a vizsgált kőzetmagok 

helyezkednek el. Ezekről a cellákról a következő részben lesz szó részletesen. A 

magtartó cellák a különböző méretű kőzetmagokhoz és különböző vizsgálati para-

méterekhez (vákuum, alacsony nyomás, szobahőmérséklet, nagy nyomás, magas hő-

mérséklet) készültek. 

 

 

1. ábra  

2003-as kiszorító berendezés rendszerterve 

 

A kőzetmagokat a kísérletek során gázzal és különböző folyadékokkal lehet telí-

teni. A gázos kísérleteket a GT1 gázpalack segítségével, a folyadékos vizsgálatokat 

a nagynyomású, programozható folyadékadagoló pumpákkal (HPP1 és HPP2) és az 

ezekhez kapcsolódó közvetítő tartályokkal (T1-T11) lehet elvégezni. A rendszeren 
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biztosítandó kísérleti nyomást a végnyomás szabályozó (BP1) egység szabályozza, 

melyhez kiszolgáló egységek pl.: kézi pumpa (HP1), nyomástávadó stb. tartoznak. 

A berendezés használható magában, de számítógéphez kötve is működtethető. A szá-

mítógéphez való kapcsolással lehetőség van a kiszorítást végző pumpák és a köpeny-

nyomást biztosító szivattyú (MP1) vezérlésre és a rendszer távadóiból érkező jelek 

megjelenítésére és lementésére [6]. 
 

3.1. Kiszorító berendezés korszerűsítése 

Az előzőekben bemutatott berendezés korszerűsítésére 2014-ben kaptunk felkérést, 

amelynek keretein belül a korábbi, még használható komponensek felhasználásával 

elvégeztük a kőzetmagok vizsgálatára alkalmas kiszorító berendezés átalakítását. Az 

átalakítás során egy könnyen kezelhető, felhasználóbarát, lehetőleg ergonomikus, 

kompakt berendezés kialakítása volt a cél. 

Ezeknek ez elveknek a szem előtt tartása mellett készítettük el a felújított eszközt. 

A berendezés új alumíniumprofilokból felépülő új vázat kapott, és az időtállóság je-

gyében eloxált alumíniumlemezes borítást nyert. A kezelőszervek elhelyezése a be-

rendezés elülső oldalán kaptak helyet úgy, hogy kezelésük felnőtt ember számára 

kényelmes legyen. A kiszorításhoz használt tartályok a berendezés bal oldalára ke-

rültek, még a köpenypumpa és vezérlő elektronika a berendezés hátsó részében ke-

rültek elhelyezésre. 

A felújítás során a korszerű mérésadatgyűjtő rendszerrel és érintőképernyővel 

láttuk el a kiszorító egységet. A funkcionalitás nagy része megmaradt, de a tartályok 

száma lecsökkentésre került, illetve a készülék rendszerterv is kicsit módosult a 

többéves tapasztalatok és az új kor igényeinek figyelembevételével. A régi berende-

zést a 2a) és annak felújított változatát a 2b) ábrák mutatják [6, 9]. 

 

 

 

 

 

 

                                   a)                                                              b) 

2. ábra 

Az eredeti a) és a korszerűsített b) berendezés fényképei 
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A kiszorító berendezés szerves részét képezik a magtartó cellák, amelyek kiala-

kítása erősen befolyásolja az elvégezni kívánt mérés minőségét. Az évek során szá-

mos befogó cella megvalósításra került, ezek bemutatásával foglalkozunk a követ-

kező részben. 

 

4. KŐZETMAG-BEFOGÓ CELLÁK 

A kőzetmag-befogó cellák széles skálája került kifejlesztésre ez elmúlt években, il-

letve számos kísérlet születetett a berendezések segítségével. 

Az első megvalósított cella 3” és 4” átmérőjű magok befogadására szolgált, és a 

magok hossza 250 mm hosszig volt állítható. A cellában helyezkedett el a vizsgá-

landó mag (Hassler-befogóban), illetve a magtartó, amin kialakításra kerültek a fo-

lyadék be- és kicsatlakoztatására szolgáló csatlakozási pontok is. A nyomás tekinte-

tében ez a cella alacsony nyomás (10 bar) elviselésére volt képes, így az anyagvá-

lasztás a bonamidra esett. 

Tartozott a berendezéshez egy második cella is, ami szintén 3” és 4” átmérőjű 

magokat tudott fogadni, de azok hossza akár 1000 mm-ig is állítható volt. Ennek a 

cellának csak 1 bar nyomást kellett elviselnie és akryll anyagból készült [6]. 

 

 

3. ábra 

Nagynyomású, magas hőmérsékletű magbefogó cella CT-s mérésekhez 

 

Nagynyomású tekintetében született egy 300 bar kőzetnyomást és 350 bar kö-

penynyomást elviselni képes cella, amely 4’’ magátmérőhöz lett kialakítva. A magok 

hossza 20…200 mm között volt változtatható. A cella hőmérséklettűrése maximáli-

san 120 °C volt. Két független folyadék ki- és bemenettel rendelkezett. A kőzetmag 

befogására Hassler gumis magbefogót használtak, olyan kialakításban, amely soro-

zatmérések esetén nem igényli a minden méréshez szükséges befogócserét. A cella 

alkatrészei a 3. ábrán láthatók. A cella teste alumíniumalappal rendelkezett, ami 

szénszál bevonatot kapott. A nyomás alatt álló, maggal érintkező részek, illetve a 
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térkitöltők rozsdamentes anyagból készültek, a hollanderek bronz anyagból lettek 

kialakítva. [7] 
1. táblázat 

microCT cella fontosabb jellemzői 

Paraméter Érték 

Nyomás: 1000 bar 

Kőzetmag átmérő: 16 mm 

Kőzetmag hossz: 36 mm 

Hőmérséklet: szobahőmérséklet 

Cella anyaga: Al + karbonköpeny 

Bemenet csatlakozás: 1/8” AN 

Bevezetés agyaga: 316SS 
 

Kis méretű minták vizsgálatára alkalmas cella került kivitelezésre az együttmű-

ködés során, ami egy a SOTE-én található microCT berendezéshez készült. A cella 

elárasztási vizsgálatok elvégzésére szolgált, maximum 1000 bar nyomásig volt hasz-

nálható. A cella fontosabb jellemzőit az 1. táblázat tartalmazza, és a 4. ábra mutatja 

az egység CAD-es modelljét [8]. 
 

 
4. ábra 

T-9 jelű kőzetmag befogására szolgáló cella látványterve 
 

2012-ben egy új cella kifejlesztésére kaptunk felkérést, ahol már teljes szelvény-

méretű kőzetek vizsgálata volt a cél nagy nyomáson és magas hőmérsékleten úgy, 

hogy a cella CT alatt használható legyen, továbbá legyen lehetőség akusztikus vizs-

gálatokat is végezni axiális irányban a kőzetmagon. Ezeknek a paramétereknek meg-

felelő cella kialakításáról lesz szó a következőkben. 

 

4.1. Új akusztikus mérések elvégzésére alkalmas cella 

A legújabb fejlesztések során a kiszorítási és CT-s méréseken túl olyan cella kiala-

kítására kaptunk felkérést, ahol akusztikus méréseket is szükséges a kőzeten elvé-

gezni úgy, hogy a kőzetben, a rezervoárokban található körülmények (hőmérséklet, 

nyomás) alakuljanak ki. 
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5. ábra  

Akusztikus mérések elvégzésre alkalmas cella látványterve és részegységei 

 

A cellatestet egy több mint 500 mm hosszú alumíniumhenger adja, ami szénszá-

las bevonatot kapott a test teljes felületén. A folyadékkal érintkező szerelvények 

rozsdamentes anyagból kerültek legyártásra, a szorító hollanderek nagy szilárdságú 

acélból. A mag befogása Hassler-gumival lehetséges, amit mindig az adott kőzetmag 

hosszához kell szabni. A cella lehetőséget biztosított az állíthatóságra, hiszen 130 és 

250 mm hosszúságú kőzetek fogadására alkalmas (5. ábra) [10]. 

A gyorsabb szerelés elérése érdekében kialakításra került egy hidraulikus szere-

lőkeret, amivel a cella szerelése megkönnyíthető volt. A szerelőkeret segítségével a 

kőzet feszültségmentesíthető módon kerülhetett be a helyére, a cellatest belsejébe. A 

magtámaszok szorítócsavarjainak helyére lehetett a vezetőrudakat beszerelni, és 

azok együttes mozgatásával került a kőzetmag a magtámaszokkal, a gumiköpennyel 

a helyére. Ezek után kerültek be az ultrahang adó- és vevőfejek, szorítócsavarok, 

távtartók a helyükre. A szerelés végeztével a cella elhelyezhető volt a CT-berendezés 

asztalán, majd csatlakoztatható volt a kiszorító berendezéshez és az akusztikus mé-

rőrendszerhez. 

Az összeszerelt cella, az akusztikus mérőrendszer és a régebbi kialakítású kiszorító 

berendezés valós mérési környezetben való elrendezését a 6. ábra mutatja. Több kő-

zetmag felhasználásával mérési sorozatokat végeztünk nagynyomású kiszorítás, 

akusztikus P-hullámok mérése és CT-vel végzett mérések mellett. A mérések meg-

valósítása a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Intézetének CT laboratóriumában va-

lósult meg. 
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6. ábra  

Mérési elrendezés a magbefogóval, CT berendezéssel 

és az akusztikus mérőrendszerrel 

 

5. ÖSSZEFOGLALÓ 

Az AFKI MŰFIO csapata nagy múltra tekint vissza a CT-s mérések kiszolgáló egy-

ségeinek tervezésében. Számos olyan projektben vettünk részt, ahol különféle mé-

retű magok befogására volt szükség légköri, alacsony és magas nyomáson, szoba- 

vagy magas hőmérsékleten. A legújabb irányvonal az akusztikus információk (P- és 

S-hullámok terjedési sebesség) ötvözése a CT-s mérésekből nyert sűrűségi adathal-

mazzal, hogy új összetett modellek születhessenek, és a kőzetfizikai paraméterek 

nagyobb pontossággal meghatározhatók legyenek. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

E tanulmány alapjául szolgáló kutatómunka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási 

területén működő Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Köz-

pont keretében valósult meg. 
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