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Absztrakt. A nem-hagyományos szénhidrogének termelésének lehetőségét alapvetően a fú-

rási és a repesztési műveletekre vonatkozó megtérülési számítások határozzák meg. Ennek 

következtében, különösen az igen volatilisnek mutatkozó világpiaci energiaár környezetben, 

a projektek elindítása kapcsán mindenkor fontos, hogy a megtérülést ne csupán a teljes pro-

jekt teljes időtartamára és az összes műveletre együttesen tudjuk beazonosítani. A fúrás mel-

lett, a másik legfontosabb, a hidraulikus rétegrepesztés folyamatára is rendelkezzünk önálló 

optimalizálási algoritmussal. Ehhez nyújt egyfajta, a gyakorlati szükségesség és haszon ol-

daláról egyszerűsített és gyorsan alkalmazható megoldást a jelen írásunkban bemutatásra ke-

rülő számítási eljárás, mely alkalmazható vertikális, horizontális és ferdített kutak repesztési 

műveleteire is. 

Kulcsszavak: nem-hagyományos szénhidrogének, hidraulikus rétegrepesztés, proppant, NPV 

 

1. MUNKÁNK CÉLJA 

A rétegrepesztés egy rendkívül összetett mérnöki feladat, tervezése során számos 

tudományterület együttes alkalmazása szükséges. Emellett a hidraulikus rétegre-

pesztés számottevő költségekkel is jár, így kulcsfontosságú, hogy optimális tervezés 

és kivitelezés valósuljon meg. Munkánk során egy olyan többlépcsős algoritmust 

dolgoztunk ki [1, 2], mely integrálva kezeli a mérnöki és gazdasági számításokat, a 

bemenő paraméterek alapján megadja a legnagyobb profittal jelentkező rétegrepesz-

tési eljárás technikai méreteit és az ehhez tartozó költségek, bevétel és profit nettó 

jelen értékét, összehasonlítva a vertikális, horizontális és ferdített kutak repesztésé-

nek eredményeit. 

Nyilvánvaló, mint ahogyan a számításaink eredményei is alátámasztják (1. ábra), 

hogy minél nagyobb a repesztési eljárás, annál kedvezőbb beáramlási körülményeket 

kapunk. Az összefüggés értelmében a repedés méretének van egy optimumértéke, 

aminél nagyobb mértékben megnövelt fakadó felszín kevesebb többletprofitot ered-

ményez, mint az érdekében hozzáadott repesztési költség. 
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1. ábra 

Az eljárás nettó jelenértéke 

 

2. AZ ALKALMAZOTT MODELL 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a rétegrepesztés témaköre mennyire sokoldalú és 

összetett, a megfelelő tárgyalhatóság érdekében viszonylag szűk keretek között vizs-

gáltuk az algoritmus működését. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a bemenő pa-

raméterek mindegyike szabadon változtatható a kidolgozott eljárásban (természete-

sen a valós értékek keretein belül), diverzitást szolgáltatva a programnak, azaz bár-

milyen tulajdonságú réteg és fluidum szimulációját képes elvégezni a szükséges mó-

dosításokkal. A szükséges input paramétereket az 1. táblázat foglalja össze. 
 

1. táblázat 

Az számításhoz szükséges paraméterek 

Megnevezés 
Jelölés [Di-

menzió] 
Megnevezés 

Jelölés 

[Dimen-

zió] 

Tároló réteg magassága h [m] Gáz relatív sűrűsége γg [–] 

Tároló kőzet permeabilitása k [mD] Proppant permeabilitása kf [mD] 

Tároló nyomása Pe [bar] Proppant halmazsűrűsége ρp [kg/m3] 

Kúttalpnyomás Pwf [bar] Kezdeti gázmennyiség Gi [nm3] 

Beáramlási terület oldalhossza Xe [m] Kútsugár rw [inch] 

Tároló hőmérséklete T [K] Tönkremeneteli tényező (Crash) Cr [%] 

Gáz dinamikai viszkozitása μ [cP]   

 

2.1. A repesztés geometriája  

2.1.1. Vertikális kút 

A fakadó felszín méretét, mint ahogy a neve is jelzi, annak geometriai méretei hatá-

rozzák meg. Az általánosan elfogadott repesztési modell a kút perforált szakaszából 
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kiinduló két ellentétes, a maximális főfeszültségi irányába terjedő alakzat. Az ideális 

alakzatot, melyet a modellünk is feltételez a 2. ábra illusztrálja. 

 

 
2. ábra 

Vertikális repedés geometria 
 

A kútból kiinduló repedések modelljeként szolgáló egyik, ill. másik irányú re-

pesztett alakzatot repesztési félszárnynak (fractured half length) nevezik. Nyilván-

való, hogy a fakadó felszín annál nagyobb, minél nagyobb repedést hozunk létre, 

mind hosszúság, szélesség és magasság tekintetében. Ennek természetesen vannak 

technikai korlátai is, alapjában véve azonban az in-situ kőzetfeszültségek határozzák 

meg a kialakuló repedés geometriáját. Számításaink alapjául szolgáló modellünkben, 

az ipari gyakorlat alapján (szervizvállalatok gyakorlati példái szerint) azt feltételez-

tük, hogy a tároló teljes magasságában létrejön a repedés, így a repesztés magassága 

megegyezik a tároló magasságával [3]. 

 

2.1.2. Horizontális kút 

 

 
3. ábra 

Longitudinális és transzverzális repedés-geometriák 
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Horizontális kutak esetén módosul a rendszer geometriája, tekintettel arra, hogy a 

célzónát a fúrás nem vertikális, hanem vízszintes szakasszal éri el. Vízszintes kutak 

repesztése esetén, a kőzet feszültségterének függvényében, kétirányú formáció-ke-

resztezés és ezáltal repedés geometria jöhet létre [4]. 

Abban az esetben, amikor a kút a tárolót a maximális horizontális feszültség irá-

nyában keresztezi (σHmax), ekkor longitudinális repedés keletkezik (3a. ábra). Ab-

ban az esetben, ha a kút a tárolót a minimális feszültséggel párhuzamosan harántolja 

(σHmin), transzverzális repedés-geometria keletkezik (3b. ábra). 

Longitudinális repedéseknél a kút kommunikációja a repedéssel (és így az áram-

lási modell is) gyakorlatilag megegyezik a vertikális esettel. A repedés félhossz mé-

retét a vertikális esetre alkalmazott megoldással optimalizálhatjuk. Ebből követke-

zően, függőleges kúttal ugyanaz a beáramlás érhető el (olcsóbb és egyszerűbb kivi-

telezéssel), természetesen a rétegmagasság korlátozó hatását figyelembe véve. 

Egészen más azonban a transzverzális eset, amikor a kút rendkívül kis felületen 

(a repedés vastagságnak megfelelő hengerpalást felületén) kerül kapcsolatba a repe-

déssel. Ennek matematikai leírása további hatások figyelembevételét vonja maga 

után. Legfontosabb a lecsökkent keresztmetszet miatt fellépő sebességnövekedésből 

adódó turbulencia hatása, mely igen jelentősen hat a rendszer működésére. 

 

2.1.3. Ferdített kút 

A fúrólyuk ferdeségét a hidraulikus rétegrepesztés tervezésénél két szöggel szokás 

megadni, melyek a fúrólyuk dőlése, illetve a fúrólyuk dőlésének iránya. A fúrólyuk 

dőlése alatt a fúrólyuk irányvonala (z') és a vertikális által bezárt szöget értjük. A 

fúrólyuk dőlésirányán a fúrólyuk irányvonalának a vízszintes síkra vett vetülete és a 

maximális horizontális feszültség (σ3) iránya közötti szöget értjük. Természetesen a 

dőlésirány meghatározásához ismerni kell a várható repedés síkját, ezt a kőzet in-

situ feszültségrendszere határozza meg. A 4. ábra az in-situ feszültségek és a fúró-

lyuk irányvonalának (z') ismeretében mutatja a fúrólyuk dőlését és annak irányát.  

Számítási szempontból összetett problémát eredményez, amennyiben a fúrólyuk dő-

lése nem esik egy síkba a repedés síkjával, mivel ilyen esetben a dőlésirányt is fi-

gyelembe kell venni. 

 
4. ábra 

Fúrólyuk dőlésének és dőlésirányának meghatározása 
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A problémát úgy küszöböltük ki, hogy az úgynevezett “No-bypass” (5. ábra) mo-

dellt alkalmaztuk [5]. Ez a modell a kút dőlésirányát úgy veszi figyelembe, hogy a 

fúrólyuk mentén végig érintkezik a repedéssel, és egy rövid reorientációs szakaszt 

követően a repedés a kőzetfeszültségeknek megfelelően a már korábban vázolt mó-

don terjed tovább. Ennél a modellnél a kútba áramló összes fluidum a repedésen 

keresztül jut a fúrólyukhoz. Természetesen ilyen esetekben többféle szkin-tényező-

vel kell számolni. 

 
 

5. ábra 

Repedés reorientáció “No-bypass” modell 

 

2.2. Proppant inhomogén eloszlása 

A kitámasztó anyag inhomogén eloszlással, vagyis a fúrólyuktól távolodva egyre 

csökkenő koncentrációval tölti ki a repedést (6. ábra). Az ábrán, a fúrólyuktól távo-

lodva szürke árnyalatú területek, az eltérő a proppant koncentrációt jelenítik meg. 

Az egyre halványabb árnyalatok egyre kisebb koncentrációt jelölnek, továbbá jól 

szemlélteti azt is, hogy a gravitáció hatására kiülepedő kitámasztó anyag milyen mó-

don tölti ki a repedést. 
 

 
6. ábra 

A proppant inhomogén eloszlása a repedésben 
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A valósághű modellezés érdekében a programban a repedés keresztmetszetét fel-

osztottuk vertikális és horizontális szakaszok által meghatározott cellákra (6. ábra). 

Ezzel a fúrólyuktól való távolódás során fellépő inhomogenitást és a gravitáció ha-

tása által létrejött kiülepedés hatását is figyelembe tudjuk venni. A modell mindezt 

nem a repedést kitöltő proppant térfogatának csökkenésével, hanem áteresztőképes-

ségének romlásával veszi figyelembe az egyes zónákban. 

 

2.3. Turbulencia hatása 

A turbulencia vagy pontosabban a nem-Darcy jellegű áramlás (non Darcy flow) ha-

tása egyáltalán nem elhanyagolható nagy hozammal rendelkező gázkutaknál. A pó-

rustérben történő áramlás során fellépő áramlási veszteségek igen jelentős hatással 

vannak a rendszer működésére. Ez vertikális és horizontális kutakra egyaránt igaz. 

Hidraulikus rétegrepesztéssel jelentősen csökkenthető a turbulencia hatása a meg-

változtatott áramlási profilnak köszönhetően (repesztett kút esetében nem radiális 

áramlás jön létre), legalábbis vertikális repesztések esetében. 

Transzverzális repedések esetében ez nem feltétlenül igaz, mivel a kút rendkívül 

kis felületen áll kapcsolatban a repedéssel, és ez számottevően növeli a turbulencia 

hatását. Ez a limitált kapcsolat további nyomásesést generál, amit egy úgynevezett 

choke szkinnel lehet figyelembe venni. 

 

2.3.1. Choke szkin 

Transzverzálisan repesztett horizontális kút esetében a keresztmetszet a horizontális 

kút és a transzverzális repedés között 2πrww, ahol az rw a horizontális kút sugara, a 

w pedig a repedés szélessége. Ebben az esetben az áramlási profil a rétegből a repe-

désbe lineáris, a repedésen belül pedig konvergens radiális (7. ábra). Ezeknek az 

áramlásoknak a kombinációja pedig együttesen okoz nyomásesést, amit a choke 

szkin (sc) tényezővel szokás figyelembe venni [6]. 

 

 
7. ábra 

Termelt fluidum áramlása 
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2.4. A tároló nyomáscsökkenése 

Annak érdekében, hogy a bevétel pontosabban számítható legyen, elengedhetetlen a 

tároló nyomáscsökkenésének figyelembevétele. A nyomáscsökkenés, annak jelleg-

zetes lefutása miatt két szakaszra bontható (8. ábra), tranziens, tehát időben változó 

és pseudo-state, azaz közel állandósult időszakokra. 

A hozamot a depresszió, azaz a réteg és a kúttalpon lévő nyomásnak a különbsége 

nagymértékben befolyásolja, így ez a mértékű nem stacionárius változás nem hagy-

ható figyelmen kívül. A még pontosabb leírás érdekében, a számítási modellünkben 

a gáz kompresszibilitási (eltérési) és ezen keresztül a teleptérfogati tényező nyomás-

függését is figyelembe vettük. 
 

 
8. ábra 

Repesztett tároló nyomáscsökkenése 

 

3. AZ ALGORITMUS 

A program alapja egy olyan összetett algoritmus, amely több főciklusból, valamint 

azon belül számos kisebb ciklusból, illetve számításból áll. A főbb ciklusokat a 9. 

ábra szemlélteti.  

A műszaki optimalizálás érdekében olyan modell alkalmazása mellett döntöt-

tünk, amely a bemenő paraméterek által a maximálisan elérhető produktivitási in-

dexhez tartozó értékeket adja eredményül. Ez az úgynevezett “Unified Fracture De-

sign”, azaz UFD-modell. A gazdasági összefüggések nagy része főként saját elgon-

dolások útján alakultak ki. Ilyen például a nettó diszkontált árbevétel értékének meg-

határozása is, amelyben a vállalat fenntartási költéseit, az állami adókat, valamint a 

diszkontálás figyelembe vételére egy diszkontálási szorzó-tényezőt együttesen vet-

tünk figyelembe. Ebből a diszkontált árbevételből az eljárás során felmerülő kons-

tans költségeket kivonva kaptuk az eljárás során realizálható nettó jelenértéket. Min-
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den számítási sor különböző, lineárisan növekvő proppant tömeg értékek által gene-

rált rétegrepesztési szimulációt mutat. A pontosabb NPV maximum meghatározása 

érdekében 99 szimulációt végez el a program. 

 

 

9. ábra 

Az algoritmus fő számítási ciklusai 

 

4. EREDMÉNYEINK 

A bemutatott példában egy magyarországi tight tároló körülményeinek megfelelő 

paraméterekkel futattuk le a programot, négyféle eltérő méretű és tulajdonságú prop-

pant alkalmazását vizsgálva. A repesztési művelet szimulációját ez esetben vertikális 

kútra vizsgáltuk, így jól látszik (10. ábra), hogy a program segítségével nem csak a 

maximális NPV-k, valamint az ehhez tartozó repedést jellemző geometriai értékek 

határozhatóak meg, hanem a tároló felrepesztéséhez alkalmazandó optimális prop-

pant fajtája is. 
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10. ábra 

Adott tárolón végzett repesztés NPV értékei  

a felhasznált proppant tömeg függvényében 
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