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Absztrakt. Napjaink egyik népszerű és ígéretes mélyfúrási technológiai fejlesztési irányvo-

nala a szabályozott nyomás alatti fúrás módszere. A szakirodalomban már a technológia ki-

törésvédelem területén szerzett tapasztalatait is megtalálhatjuk. Azonban ahhoz, hogy a meg-

oldás széleskörűen elterjedjen, számos ellenőrző tesztet kell még elvégezni. Mivel az egyen-

súly-helyreállítási műveletek során célunk az állandó lyuktalpi nyomás biztosítása, ezért az 

automatikus rendszerek rá vannak kényszerítve a nyomásveszteségek számítására az öblítő-

körben, ami valós kitörésvédelmi helyzet esetén többfázisú áramlást is magában foglalhat. 

Ezeket a számításokat különböző áramlástani modellek alapján alkotott algoritmusok segít-

ségével végezhetjük el, azonban a többfázisú áramlás nyomásviszonyainak számítása hibával 

terhelt. Fontos tehát tanulmányozni az elérhető algoritmusok és modellek pontosságát ahhoz, 

hogy a biztonságot megnyugtatóan szavatolni tudjuk az intelligens nyomásszabályozó rend-

szerek használata esetén. Jelen tanulmány az egyik modern, az olajiparban széleskörűen 

használt fúrási hidraulikai szimulációs program eredményeit hasonlítja össze egy, a való élet-

ből származó kútbeindulás adataival. A kútbeindulás során rögzített valós paraméterek és a 

számított értékek kritikai elemzésével vizsgálható a teljesen automatikus rendszerek alkal-

mazhatósága a megbomlott lyukegyensúly helyreállítására, melynek menetét mutatja be jelen 

tanulmány. 

Kulcsszavak: kétfázisú beáramlási tolerancia, gyakorlati kitörésvédelmi modellezés  

 

1. BEVEZETÉS 

A modern, biztonságos rotary fúrás fontos alappillérei a megfelelően alkalmazott 

kitörésvédelmi technológiák és felszerelések. A fejlett kitörésvédelmi eszközök 

szakszerű alkalmazása teszi lehetővé napjaink egyre nagyobb kihívásokat rejtő cél-

rétegeinek a feltárását. A szakirodalomban a kitörésvédelem (well control) területén 

több újdonsággal találkozhatunk, melyek közül fontos kiemelni a szabályozott nyo-

más alatti fúrás módszerét (Managed Pressure Drilling – MPD) és a mélyfúrások 

mélyítése során több helyen is bevethető kétfázisú áramlási nyomásveszteségeket 

számító algoritmusokat. Az előbbi technológia valójában nem újkeletű [1], de széle-

sebb körű elterjedése napjainkban történik. Azonban az olajipart sújtó aktuális visz-

szaesés valószínűleg hátráltatja majd a térnyerését, hiszen költséges megoldásról van 

szó. Ezzel szemben az utóbbi eszköz, a kétfázisú áramlás számítási eljárások beve-

zetése a fúrómérnöki gyakorlatba viszonylag egyszerűen kivitelezhető, hiszen a ter-

meléstechnológiában már régen használt számítási metódusokat kell alkalmazni bi-

zonyos problémák jobb megoldására a mélyfúrás területén. A kétfázisú áramlások 

leírására kifejlesztett algoritmusok segíthetnek a pontosabb beáramlási tolerancia [2] 
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(kick tolerance) meghatározásában, továbbá esetleges kútbeindulás esetén a lyuke-

gyensúly-helyreállítási folyamat során adódó nyomásváltozások jobb megértésében. 

Mindkét tényező fontos a kitörésvédelem szempontjából, mivel például a kétfázisú 

áramlások számára kifejlesztett alkalmazások adoptálása a beáramlási tolerancia 

jobb meghatározására költségcsökkentő hatással is lehet egy adott kút megvalósítása 

során [2]. A dinamikus beáramlási tolerancia bevezetése realisztikusabb képet adhat 

az adott fúrólyuk biztonsági viszonyairól, mint a hagyományosan számolt és figye-

lembe vett beáramlási tolerancia. 

Jelen cikk egy konkrét lyukegyensúly-helyreállítás során kialakult helyzetet ele-

mez, és a számított és mért nyomások, illetve egyéb paraméterek segítségével mu-

tatja be a kétfázisú áramlási számítások alkalmazhatósági korlátait, illetve az általuk 

adott többletinformáció jelentőségét a kitörésvédelem területén. 

 

2. A SZABÁLYOZOTT NYOMÁS ALATTI FÚRÁS MÓDSZERE 

Az MPD-technológia első alkalmazása a 20. század második felére nyúlik vissza az 

USA-ban [1], azonban igazán nagy népszerűségre sosem tett szert, bár napjainkban 

jelentős térnyerése tapasztalható. A módszer lényege, hogy zárt öblítő rendszert hoz-

nak létre egy, a felszínen automatikusan szabályozható fúvóka segítségével. A zárt 

öblítőkör előnye, hogy a lyuktalpi nyomás folyamatosan igény szerint szabályoz-

ható, gyakorlatilag valós időben, mivel nem csak a fúróiszap hidrosztatikus nyomása 

tart ellent a formációnak, hanem a felszínen beállított ellennyomás is hozzáadódik a 

fúróiszap statikus nyomásához. Így az ellennyomás szabályozásával bármely körül-

mények között biztosítható a minimális túlellensúlyozás – illetve a pontos kiegyen-

súlyozás – értéke, ami érzékeny formációknál jelentősen mérsékli a tároló károsodá-

sát a fúrás során, továbbá extrém szűk fúrási ablakok esetén is lehetővé teszi a réte-

gek biztonságos feltárását [3]. 

Fontos azonban azt a tényt is figyelembe venni, hogy mivel öblítés során a gyű-

rűstéri nyomásveszteség hozzáadódik a statikus lyuktalpi nyomás értékéhez, ezért 

ebben az esetben az aktuális lyuktalpi nyomás csak a nyomásveszteségek ismereté-

ben állapítható meg. Ha mindehhez még kútbeindulás is társul, akkor kedvezőtlen 

esetben kétfázisú áramlással találkozhatunk a gyűrűstérben, tehát az aktuális lyuk-

talpi, illetve rétegnyomás meghatározásához a kétfázisú áramlások leírásához hasz-

nálatos számítási módszereket kell bevetni. Ezek alapján nyilvánvaló, hogy kiemelt 

fontosságú a kétfázisú áramlást leíró összefüggések pontosságának az ismerete egy 

ilyen rendszerrel történő egyensúly-helyreállítás során, hiszen az automatikus nyo-

más-szabályozó rendszernek meg kell határoznia az elfojtó iszap sűrűségét, amihez 

a pontos rétegnyomás ismerete szükséges. A napjainkban alkalmazott automatikus 

rendszerek megkerülik ezt a problémát, másabb megközelítéssel élnek, ugyanis ta-

pasztalati úton apró lépésekben növelik a felszíni ellennyomás mértékét, és a kifolyó 

térfogatáramot ellenőrizve vizsgálják, hogy elérték-e a kiegyensúlyozottság állapo-

tát. Azonban ahhoz, hogy a pontos lyuktalpi nyomást – így a rétegnyomást – meg 

tudjuk határozni, ebben az esetben is szükség van kétfázisú áramlási számítási eljá-

rásokra. 
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Az MPD-technológia használhatóságát a kitörésvédelem területén [3] szakiroda-

lom bizonyítja. Sikerrel alkalmaztak kútegyensúly-megbomlás detektálásra, majd 

annak helyreállítására automata szabályozó rendszert. Fontos megjegyezni, hogy az 

esettanulmánynál a maximálisan megengedhető felszíni gyűrűstéri nyomás 

(MAASP) értéke meglehetősen nagy volt, tehát a rendszer tesztelése biztonságos 

körülmények között volt megvalósítható. Az egyensúly megbomlása után a techno-

lógia alkalmazása gyorsabb átöblítést tett lehetővé, ami nagyon fontos költséghaté-

konysági szempontból. Azonban az alkalmazott eljárás gyengeségei is felismerhe-

tőek a tanulmányban. A rétegnyomást nem határozták meg a művelet során, az el-

fojtási művelet során szabályozott fúrócső oldali nyomást pedig kísérleti úton, az 

öblítési nyomás kis lépésekben történő növelésével és a kifolyó folyadékáram figye-

lésével határozták meg. Ha a gyűrűstéri nyomásviszonyok az egyensúly-helyreállítás 

során biztonsággal számíthatóak lennének, akkor a mindenkori lyuktalpi nyomás 

meghatározása révén a szabályozást közvetlenül a lyuktalpi nyomásra is lehetne ka-

librálni, ami pedig a lehetséges legkisebb túlegyensúlyozást tehetné lehetővé, figye-

lembe véve az öblítés során előálló dinamikus körülményeket is. 

 

3. A BEÁRAMLOTT FLUIDUM VISELKEDÉSÉNEK LEÍRÁSI MÓDSZEREI 

A fúrólyukba beáramlott fluidum viselkedésének leírására napjainkban leginkább az 

egyszerű buborékos (single buble) modellt alkalmazzák. A modell legfőbb előnye a 

nevéből is adódik, alkalmazása egyszerűbb számítási eljárásokat eredményez, mint 

a kétfázisú áramlási modellek. Azt feltételezzük, hogy a gáz- és a folyadékfázis éle-

sen elkülönül egymástól, a gáz buborékként lép be a fúrólyukba, és egész kiöblítése 

során sem keveredik a fúróiszappal. Ez természetesen nem reális megközelítése a 

valóságban lezajló folyamatoknak, azonban ennek ellenére a módszer használata 

széles körben elterjedt. Az IWCF (International Well Control Forum), illetve az 

IADC (International Association of Drilling Contractors) által elismert kitörésvé-

delmi szimulátorok – amelyek a kitörésvédelmi szakemberek képzésében fontos sze-

repet töltenek be – is általában az egyszerű buborékos modell segítségével számol-

nak. Ez az egyszerűsítés azonban jelentős hibát visz a rendszerbe, leginkább a fázis-

határok viselkedésének leírásánál. A szimulátort használó szakember számára ez 

leginkább akkor válhat nyilvánvalóvá, amikor a gáz kiöblítése során a gáz éppen 

elhagyja a fúvókát, és a folyadékáram hidraulikus ütést okozva hirtelen megnöveli a 

formációra ható nyomást. 

A fázishatáron lezajló valós folyamatok sokkal jobb megközelítését adják a két-

fázisú áramlási modellek. Ugyanis ekkor nincsenek éles fázishatárok, az aktuális 

gáz- illetve folyadékhányad figyelembevételével lehet a hidraulikai paramétereket 

számítani. Az egyszerű buborékos modell és a kétfázisú viselkedést is figyelembe 

vevő modell szemléltetése látható az 1-es ábrán. Jelentős előnyük továbbá ezeknek 

a leírási módszereknek, hogy segítségükkel az aktuális kútgeometria is figyelembe 

vehető, vagyis ferde kutak hidraulikai viszonyai is megfelelő pontossággal számít-

hatók velük. 
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1. ábra  

Beáramlott fluidum elhelyezkedése a különböző modellek esetén 

 
Amennyiben az 1-es ábrán látható reálisabb fluidum elhelyezkedés figyelembe-

vételével számítjuk ki az aktuális kick toleranciát (maximálisan megengedhető be-

áramlás mértéke), az mindig nagyobb lesz, mint a hagyományos, egyszerű modell 

esetében [2]. Ez a felismerés szűk fúrási ablakok esetén fontos lehet, hiszen a pon-

tosabb számítási eredmények alkalmazásával egyébként hagyományos módszerek-

kel nem feltárható rétegek megnyitása is biztonságossá válik. 

 

4. ESETTANULMÁNY 

Az egyszerű számítási modell és a többfázisú áramlások leírására szolgáló modellek 

összehasonlítását egy valós kútbeindulás adatainak felhasználásával mutatjuk be je-

len fejezetben. A vizsgált kút adatait az 1-es táblázat foglalja össze. 

1. táblázat 

Kút adatok 

Vizsgált kút 1. 

7” béléscsősaru helye 3408 m MD/3249 m TVD 

Ferdeség 21° Build&hold pályagörbe 

KOP 900 m 

MAASP 300 bar 1,54 kg/l iszapsűrűség mellett 

Nyitott lyuk 5 7/8” átmérő, 3564 m MD/3394 m TVD 

Szerszám-összeállítás 5 7/8” fúró. 4 ¾” DC, 3 ½” DP talpi motor + MWD eszköz 

Kútbeindulás adatai SIDPP: 238 bar; SICP: 245 bar, szaporulat: 1100 l 
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A kútbeinduláskor a pontos lassújáratú öblítési ütemek nem voltak ismertek, 

azonban a lyukelfojtás után megmérték őket, azonos talpponttal. Sajnos ekkor sem a 

kútelfojtás során alkalmazott öblítési ütemnél mérték meg a nyomásveszteség érté-

két, ezért a szimuláció során csak becsült érték állt rendelkezésre, ami 58 bar 20 SPM 

öblítési ütemnél. 

Az 1-es táblázatban összefoglalt adatok alapján feltételezhetően a beáramlott flu-

idum rétegvíz lehetett, némi oldott gáz tartalommal. Azonban az extrém viszonyok 

(751 bar lyuktalpi nyomás, kb. 150 °C hőmérséklet) miatt, továbbá figyelembe véve, 

hogy a nyomásmérő órák mérési eredményei bizonyos hibával terheltek, már 2%-os 

mérési pontatlanság esetén is gáz rétegtartalommal kell a szimulációt lefuttatni. 

Ezért a szimulációk futtatása során két alapesetet vettünk figyelembe: az első verzió 

szerint a beáramlott rétegtartalom rétegvíz, amit a szoftverben a vízre érvényes visz-

kozitással lehet figyelembe venni, míg a második szimulációt a 2%-os pontatlanság-

gal módosított SICP értékével és gázra érvényes egyéb adatokkal futtattuk le. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy az efféle többfázisú áramlási tulajdonságokkal számoló 

algoritmusok elsősorban fúróiszap-gáz fázisok modellezésére lettek kifejlesztve, 

ezért a fentebb leírtak követése fontos ahhoz, hogy a rétegvíz viselkedését is megfe-

lelően szimulálni lehessen. A szimuláció futtatásához szükséges egyéb adatok, a 

szerszámzat, a kútgeometria a napi jelentésekből volt kiolvasható. A többféle, kü-

lönböző beállításokkal lefuttatott szimulációk eredményeképpen a valósághoz való-

színűsíthetően legközelebb álló változatok kiválaszthatóak. 

Az előzőekben leírtak szerinti beállításokkal kapott eredmények a 2-es, 3-as és 

4-es diagramokon láthatóak. 

 

 
 

2. ábra  

Az egyenértékű öblítési sűrűség a sarunál, az eredeti adatokkal számolva 
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A 2-es és 3-as ábrán jól látható, hogy az egyszerű, buborékos modell a többfázisú 

modellekhez képest nagyobb nyomásokat jelez előre a mélyben. Emellett látható, 

hogy az eredeti adatokkal végzett szimuláció és a módosított értékek között nincsen 

jelentős különbség, hiszen a rövid nyitott lyukszakasz miatt ennél a kútbeindulásnál 

nem okozott jelentős differenciát a rétegtartalom minőségi paramétere. A számított 

biztonság a sarunál 35 bar volt, míg a talpi túlegyensúlyozás mintegy 20 bar, ami 3 

m3 veszteséget eredményezett az egyensúly-helyreállítás során. A szimuláció ered-

ményei alapján kijelenthető, hogy a való életben végrehajtott egyensúly-helyreállítás 

szakmailag megfelelő volt. 

 

 
 

3. ábra  

Az egyenértékű öblítési sűrűség a sarunál, gázra módosított adatokkal számolva 

 

 

4. ábra  

Számított fúvókanyomás alakulása az egyensúly-helyreállítás során 
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A 4-es ábrán az egyensúly-helyreállítás során számított felszíni fúvókanyomások 

láthatóak. Szembetűnő, hogy az egyszerű buborékos modell számítási eredményei 

nem követik a gáz expanzióját, szögletes vonalakkal találkozhatunk a diagramon. Az 

egyfázisú áramlás tartományában a 4 számítási eredmény fedi egymást. 

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Jelen tanulmányban bemutatott számítási eredmények alapján a kétfázisú áramlási 

modellek alkalmazása a kitörésvédelem területén hasznos előnyöket rejthet magá-

ban. Fontos kiemelni, hogy megfelelő algoritmusok használatával az egyensúly-

helyreállítás során várható egyenértékű öblítési sűrűségek előre jelezhetőek. A fú-

vóka kezelőjének hasznos információkkal szolgálhat, ha a művelet megkezdése előtt 

az idő függvényében láthatja a várható nyomások alakulását, ezáltal jobban felké-

szülhet az előre nem látható eseményekre. Az egyszerű buborékos modell számítási 

eredményei nem adnak megfelelő pontosságot, minden esetben nagyobb lyuktalpi 

nyomásokat jelez előre, mint ami valóban kialakul, ezért mindenképpen többfázisú 

áramlási modellel kell számolni, amit természetesen illeszteni kell az adott esethez. 

Ezek mellett a többfázisú számítási modellek használata realisztikusabb eredmé-

nyekre vezethet a beáramlási tolerancia területén, a dinamikus kick tolerancia fo-

galma ezáltal bevezethető. 
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