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I. BEVEZETÉS 
 
Az alulegyensúlyozott fúrás alapjában véve nem új technológia. A rotary 
fúrási technológia kifejlesztése előtt a kutakat alulegyensúlyozva mélyítették, 
de a rotary technológia bevezetése a fúró iszap öblítését megoldotta és az 
elsődleges kitörésvédelem, azaz a túlellensúlyozás vált az általános 
gyakorlattá, ez a ma hagyományosnak nevezett technológia. 
A kisnyomású fluidummal való fúrás koncepcióját először 1866-ban 
szabadalmaztatták az USA-ban. A korai alkalmazások komprimált levegőt 
használtak öblítő közegként. Az 50-es években, amikor köztudottá vált, hogy 
a levegővel való fúrás akár a háromszorosára is növelheti a fúrási 
sebességet a kemény kőzetekben [1], akkor ez a technika nagyon 
népszerűvé vált. Ehhez, az Angel [2] által kifejlesztett technikához többen 
próbálták meg a megfelelő lyuktisztításhoz szükséges levegő vagy gáz 
mennyiségét meghatározni és több különböző kísérleti szisztematikus 
tervezési eljárást publikáltak a hidraulika becslésére. 
A 70-es évek elején stabil habokat használtak alulegyensúlyozott 
műveletekhez. Ebben az évtizedben több kísérleti alulegyensúlyozott fúrás 
történt Magyarországon is [3]. A Bajcsán mélyített két légöblítés fúrás [4] és 
az Algyőn stabil habbal lefúrt kút [5] eredményei is igazolták a kedvező 
nemzetközi adatokat.  
A 90-es években a zárt öblítő kör kifejlesztésével újra megnőtt az érdeklődés 
az alulegyensúlyozott technológia iránt, ezen kívül a forgó kitörésgátló 
korszerűsítése és a felcsévélt termelőcső adaptálása fúrásra mind-mind 
elősegítették a biztonságos alulegyensúlyozott fúrási tevékenységet. 
Ráadásul a horizontális kutak elterjedésével meghonosodott cementezés 
nélküli, nyitott kútkiképzések előtérbe helyezték a tároló rétegek 
elszennyezésének (formációkárosodásnak) megelőzését. A nagyobb fúrási 
sebesség mellett a redukált formáció-károsításnak köszönhetően ez a 
technológia jelentősen növelheti a produktivitást. Mindezen okokból nagy az 
érdeklődés a technológia iránt, hiszen a világon nagyon sok tároló a 
kimerülés közelébe került. Manapság az alulegyensúlyozott fúrási 
technológia a fúró mérnöki gyakorlat leglátványosabban és leggyorsabban 
fejlődő területe. A vízszintes és a többágú fúrási technikával együtt adják a 
költséghatékony fúrások kivitelezésének legnagyobb lehetőségét. 
A ma hagyományosnak nevezett, rotary fúrási technológiát tartották sokáig a 
mélyfúrás legbiztonságosabb módjának, valóban a legbiztonságosabb is, de 
számos hátránya is közismert, mivel a lyuktalpi nyomás nagyobb a formáció 
nyomásánál, a folyadék fázis vagy a szilárdanyag tartalma gyakran 
elszennyezi (károsítja) a réteget, lecsökkenti az eredeti áteresztőképességet, 
azaz jelentős formáció-károsodást okozhat. 
A formációkárosodás kifejezést a kút fúrása, kiképezése, serkentése vagy a 
kút termelése során bekövetkező a tároló kőzet permeabilitás 
csökkenésének leírására használják. 
Valójában eddig nagyon kevés olyan publikáció született, amely konkrétan az 
alulegyensúlyozottan és a hagyományosan fúrt kutak összehasonlításáról 
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szólt volna. Ezért kizárólag a szakirodalomból nehéz egyértelműen 
megállapítani az alulegyensúlyozott módszer hatását a termelékenységre, 
habár jó pár példa van arra, hogyan lehet ezzel az eljárással növelni a 
produktivitást, sőt még az elsődleges serkentés is mellőzhető bizonyos 
helyzetekben. Egy konkrét kanadai eset során két, egymástól 100 méter 
távolságra fekvő kutat hasonlítottak össze, az eredmény hétszeres 
produktivitás-növekedés lett. Bizonyos alkalmazások során elképzelhető, 
hogy ez a módszer nem gazdaságos. Ilyen például azoknak a formációknak 
az esete, melyek alulegyensúlyozott technika használata mellett is 
károsodhatnak fúrás, kiképzés és az ezeket követő kitermelés során, 
valamint azok, amelyek a serkentés után sem elég produktívak. 
A téma jelentőségét az is mutatja, hogy nagyon sok szerző foglalkozott a 
fúrás közben bekövetkező, a fúróiszap, a szüredék vagy a szilárd anyag a 
tároló rétegbe való behatolásával járó különböző formáció-károsodási 
mechanizmusokkal [6,7]: 
1. A fúróiszap szilárd részecskéinek behatolása a tárolóréteg 

pórusszerkezetébe. 
2. Kölcsönhatás a vizes közegű iszap és az adott kőzetformáció agyag 

részecskéi között. 
3. A fúróiszap folyadékfázisának (víz vagy olaj) nagymértékű kiszűrődése, 

behatolása és csapdázódása a kút közvetlen körzetében. 
4. Különböző kiválások (csapadékok), vagy emulzió képződése az elárasztó 

szüredék és a pórusfolyadék közötti kölcsönhatás következtében. 
5. Fúróiszap-adalékok adszorpciója, mely a kőzet permeabilitás 

csökkenéséhez, illetve a nedvesítő képesség megváltozásához vezet. 
6. A tárolókőzetbeli finom szemcsék migrációja a szüredék nem megfelelő 

kémiai összetétele következtében. 
7. Baktériális hatás következtében organikus melléktermékek létrejötte, 

melyek a fúrófolyadékból kerültek a formációba és blokkolják annak 
pórusait. 

Ha a fúróiszaposzlop nyomását lecsökkentik a pórusnyomás szintje alá, 
akkor ezzel az alulegyensúlyozott technikával megszűnik az a hajtóerő, ami 
ezt a behatolást lehetővé teszi.  
Bennion és Thomas [8] és Bennion és társai [9] és mások [10] is úgy vélik, 
hogy a formáció károsodás a függőleges kutak esetében is komoly gond, de 
összehasonlíthatatlanul nagyobb problémát jelent vízszintes kutaknál, mivel: 
1. A tároló kőzet sokkal hosszabb ideig érintkezik a fúróiszappal, hiszen 

hosszabb szakaszt kell átfúrni a produktív zónában, illetve a vízszintes 
szakaszban a fúrási sebesség általában kisebb. 

2. Nagyon sok horizontális kutat képeznek ki nyitottan, vagy réselt vagy 
előperforált betétcsővel; ilyen esetekben nem lehetséges perforációval 
áthatolni a kút körüli károsodáson, vagy később hatékony serkentést sem 
lehet végrehajtani. 



 5

3. A kútfal instabilitása miatt limitálják a vízszintes kutakban alkalmazott 
folyadékáram nagyságát; ennek következtében a kialakítás kezdeti 
szakaszában a kúttisztítás mértékét is lecsökkentik. 

4. A sokkal hosszabb kőzetszakasz kémiai tisztítása (serkentő kezelése) 
túlságosan drága, sőt megoldhatatlan is lehet. 

A fúrási technológián kívül sok más tényező is befolyásolja az azonos 
mezőben fúrt kutak produktivitását. Például, egyértelmű különbségek vannak 
a különböző formációk minőségében, például porozitás, permeabilitás, 
vastagság tekintetében, illetve a kútkiképezési technológia között. A kút 
trajektóriák is eltérhetnek egymástól, ugyanúgy ahogyan az irányultságuk és 
a tároló rétegben való elhelyezkedésük is. Szükségszerű ezeket az 
eltéréseket figyelembe venni akkor, amikor két különböző technikával fúrt kút 
termelési adatait hasonlítjuk össze. Ugyancsak fontos az eltérő fúrási 
technológiák relatív fejlődése, hiszen nem lenne helyénvaló az első 
alulegyensúlyozott kutat a legutóbbi túlnyomásos kúttal összehasonlítani. 
Ideális esetben az összehasonlítás mindkét módszer tanulási görbéjének 
azonos pontjából kell történjen. 
Surewaard és társai [11] észlelték a bizonytalanságot és kifejlesztettek egy 
olyan statisztikai modellt, mellyel meg lehet határozni, hogy hány kutat kell 
alulegyensúlyozott módszerrel fúrni ahhoz, hogy hozzávetőleges 
biztonsággal meg lehessen állapítani a termelés-fejlődésben valóban 
bekövetkezett növekedést. Ezt a statisztikai modellt használták a Nirn telep 
(Omán) esetében, ahol a tradicionális módszerrel fúrt kutak termelési mutatói 
jelentős növekedést mutattak. A konklúzió (legalábbis ezen a területen) a 
következő volt: legalább 10 kutat kellene alulegyensúlyozott módszerrel fúrni 
ahhoz, hogy 50%-os termelési növekedést lehessen megállapítani. 
Kevesebb ilyen kút kellene ahhoz, hogy termelésnövekedést mutassunk ki és 
egyetlen kút is elég lenne ahhoz, hogy bizonyítsuk az alulegyensúlyozott 
kutakból származó hasznot, amennyiben az az átlagosnál több mint 2,5-szer 
nagyobb produktivitást mutatna a túlnyomásos kutakkal szemben. 
Az alábbi felsorolt példák jól illusztrálják az alulegyensúlyozott technika 
alkalmazásával elért termelés növekedést: 

• Joseph [12] egy horizontális, alulegyensúlyozott módszerrel fúrt kútról 
számol be (Austin mészkőtelep, Luisiana), ahol az elért gázkitermelés 
aránya 7-szerese volt az eddigieknek (tradicionális technikával fúrt 
kutakkal összehasonlítva). 

• Hutchinson és Anderson [13] egy a Kaliforniában fúrt kútról írnak, 
melyet stabil habbal képeztek ki és ez a kút 80 m3 nehézolajat termelt, 
míg a legjobb iszappal fúrt kút is csak 24 m3-t. 

• Kanadában számos alulegyensúlyozott fúrást végeztek, hogy 
elkerüljék a formáció-károsodást. A Weyburn-telepen (Dél-
Saskatchewan) olajat termeltek ki mészkő-dolomit formációból 1426 
méter mélységből. Az átlagos porozitás 26%-os, a permeabilitás 1 és 
100 mD között volt. Megállapítható az, hogy legalább 80 kutat fúrtak 
ezen a területen a fent említett módszerrel. Ilyen mértékű aktivitás 
ellenére néhol mégis bizonytalan, hogy ez az új technika a 
produktivitást illetően mennyire hatásos, de az alulegyensúlyozott 
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fúrás ezen a területen 2-3-szoros hasznot hozott a hagyományos 
kutakkal szemben. Azonban Mullane és társai [14] egy ennél 
összetettebb helyzetet vázoltak fel. Az első néhány alulegyensúlyozott 
kút eredményei elkeserítők voltak. Gyanították, hogy formáció-
károsodás következett be, amikor toldás során engedték a túlnyomás 
kialakulását. A savazás nagymértékben növelte a kitermelést, ami 
igazolta a korábbi károsodást. A legújabb alulegyensúlyozott kutaknál 
sokkal jobb toldási eljárást alkalmaztak, ami fenntartotta az 
alulegyensúlyozott körülményeket. Az előzetes eredmények 
növekedést mutattak a termelésben, de úgy tűnt, hogy hosszabb 
termelésre lesz szükség ahhoz, hogy ezeket az eredményeket 
igazolják. 
A Westerosa-gáztelep (Alberta) sokkal bátorítóbb képet fest arról, 
hogy ez a technika milyen mértékben növelheti a produktivitást, 
miközben azért azt is megfogalmazhatjuk, hogy mennyire nehéz a két 
különböző fúrási technika objektív összehasonlítása. Ebben az 
esetben a produktív kőzetformáció a glaukonitos homokkő, mely az 
agyagrészecskék megduzzadása miatt hajlamos a permeabilitás-
csökkenésre és a fáziscsapdázódásra. Négy függőleges kutat fúrtak 
alulegyensúlyozott technikával, ebből kettőnél nitrogénnel könnyített 
sós vizet, a másik kettőnél nitrogénhabot használtak. Két kút fúrása 
közben a gáztermelés háromszorosa volt az itt, hagyományosan lefúrt 
kutaknál elvégzett fúrószáras rétegvizsgálatok során mért 
gáztermelésnek. Ez a növekedés sem volt elegendő a 
gazdaságossághoz, ezért serkentették a kutakat. Egyik kútnál a 
termelő formáció károsodott, az eredetileg repesztési vizsgálatra szánt 
víz, illetve kondenzátum miatt. A maradék két, alulegyensúlyozott 
kutat olajtároló palába fúrták, amelyekből sem gázt, sem olajat nem 
lehetett gazdaságosan kitermelni. 

• Lunan [15] a Sinclair-telepen (Észak-Alberta) két függőleges kútról 
szolgált kitermelési adatokkal. Ezen a területen található kőzetréteg 
közepes- és durvaszemcsés homokkő, amely ugyancsak hajlamos 
formáció-károsodásra a hagyományos technika mellett. Az első kutat 
ezzel a hagyományos módszerrel fúrták és fejezték be és ezután 
repesztették. Ez a kezelés nem igazán volt sikeres, valószínűleg a 
jelenlevő nagymértékű in-situ feszültségek miatt. A második kutat 
alulegyensúlyozott módszerrel, nitrogénnel könnyített kondenzá-
tummal fúrták. A kút termelése 7-szerese volt az előbbinek, ráadásul a 
termelési teszt eredménye 5-ször nagyobb permeabilitást mutatott. 

• Kitsios és társai [16] egy, az Amal-telepen (Oman) kialakított 
függőleges kútról számoltak be, melyet habbal fúrtak le. A kitermelés 
2-szer nagyobb volt, mint a tradicionális kutaknál. 

• Nem csak a termelékenységet lehet növelni az új technológiával. Az új 
eljárás megnövelheti a szénhidrogén kitermelés mértékét olyan 
kutakból, amelyeket teljes iszapveszteségre hajlamos rezervoárokba 
fúrtak. Mitchell és Salvo [17] beszámolója az Eunice-monument 
mezőn (Új-Mexikó) található ködös fluidummal lefúrt kutakról azt említi 
meg, hogy ilyen módszerrel a kitermelés azonnal megindítható. A 
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tradicionális fúrás esetén a kitermelés megindulása 1 hónaptól 1 évig 
is eltarthat, a fúrás során a formációba elszivárgó iszap és víz 
késleltető hatása miatt. 

A legtöbb esetben az alulegyensúlyozott fúrás nagymértékben lecsökkenti 
vagy meg is szünteti a fúrás közben kialakuló formáció-károsodást. Ez a 
legfőbb oka annak, hogy az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt az 
alulegyensúlyozott fúrások száma (1. ábra) [18]. 
Az alulegyensúlyozott fúrási technológia alkalmazásakor az öblítő folyadék 
hidrosztatikus nyomását úgy kell tervezni, hogy az mindig kisebb legyen, 
mint az éppen átfúrt formáció nyomása. Ez a szituáció normál körülmények 
között is előfordulhat, bár a hagyományos fúrási technológia esetében a 
lyuktalpi nyomás nagyobb a formáció nyomásánál, de egy váratlan 
nagynyomású réteg fúrásakor a kút gyorsan alulegyensúlyozottá válik. Ez a 
fúrási sebesség hirtelen és nagymértékű növekedésével jár, ezt nevezzük 
drilling break-nek, ami a kútbeindulást eredményező túlnyomásnak az egyik 
legfontosabb jele. Amikor a lyuktalpi nyomás kisebb a réteg nyomásánál 
akkor a formáció folyadék beáramlik a fúrólyukba, ez kitörésveszélyes 
helyzet és ezt a beáramlást ki kell öblíteni a fúrólyukból és a felszínen kezelni 
kell. 
Az alulegyensúlyozott fúrási mód a hagyományos fúrási technológia több 
formáció károsító mechanizmusát kiküszöböli és nagyobb kihozatalt 
eredményez. Ráadásul, mivel a fúrószár kisebb nyomású lyuktalpi térben 
dolgozik, a fúrási sebesség nagyobb lesz és néhány gyakori fúrási probléma, 
mint például a differenciális megszorulás és az iszapveszteség elkerülhető. 
Mindez alacsony fúrási költséget eredményezhet. 

Alulegyensúlyozott fúrások száma világszerte
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Az alulegyensúlyozott technológiát alkalmazó berendezéseknek számos 
feladatot meg kell oldaniuk a kitörésvédelemmel, a felszíni szeparálással, a 
lyuktalpi és a felszíni adatgyűjtéssel kapcsolatban. A kitörésgátló rendszerrel 
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szemben követelmény, hogy két lefúvató vezetéket és legalább egy működő 
telezáró pofás kitörésgátló-egységet tartalmazzon.  
Összefoglalva a nemzetközi tapasztalatokat, olyan megállapításokat 
tehetünk, amik mindenképpen igazolják a technológia fontosságát és a 
várható hazai alkalmazás indokolja a témakör beható vizsgálatát. 
1. Alulegyensúlyozott fúrás az esetek döntő többségében lecsökkenti a 

formáció-károsodást. Az eredményezett termelés-növekedés a korai 
kitermelés és a serkentési költségek lehetséges csökkentése gyakran 
teszi az alulegyensúlyozott módszert gazdaságilag vonzóvá (a 
megnövekedett fúrási sebességtől eltekintve). 

2. Nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az alulegyensúlyozott fúrási 
módszerek közül melyik eredményez nagyobb produktivitás-növekedést. 

3. Fontos, hogy a kutat folyamatosan alulegyensúlyozva tartsuk, ha el 
akarjuk kerülni a formáció-károsodást. Azt a kutat, melyet ezzel a 
technikával fúrtak, súlyos károsodás érheti, ha túlnyomás lépne fel 
lyukbefejezés, kútkiképzés, illetve kútjavítás során. 

4. Ráadásul vannak olyan körülmények, melyek hatására még akkor is 
formáció-károsodás éri a kőzetet, ha az alulegyensúlyozást folyamatosan 
fenntartják. Az, hogy a kőzetkárosodás csökkenése mekkora, 
nagymértékben függ az adott formációtól.  

5. Nem gazdaságos az alulegyensúlyozott módszert használni akkor, ha a 
fúrás közbeni termelés miatt mégis bekövetkezik a formáció-károsodás, 
például részecskemigráció miatt. A megnövekedett fúrási sebesség, 
illetve más gazdaságossági faktorok azonban mégiscsak amellett 
szólnak, hogy ezt a technikát használják, függetlenül a formáció-
károsodástól. 

6. Alulegyensúlyozott fúrás után sem lehet a skin negatív. Ha egy ilyen 
fúrással kialakított kút nem gazdaságos 0-skinnél, akkor mégiscsak 
szükséges a serkentés. Tehát, kizárólag a formáció-károsodás elkerülése 
nem elegendő indok ahhoz, hogy egy kutat alulegyensúlyozással 
fúrjanak, abban az esetben, ha serkentés szükséges fúrás után. 
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2. A KUTATÁS CÉLJA, AZ ELVÉGZETT 
VIZSGÁLATOK ÉS KÍSÉRLETEK RÖVID LEÍRÁSA 
 
Az alulegyensúlyozott fúrási technológia folyamatosan fejlődik és 
alkalmazása is dinamikusan bővül. A korai fúrások az öblítő közeg kis 
sűrűségéből adódó előnyöket aknázták ki, ekkor azonban több fúrási 
probléma behatárolta az alkalmazásokat. Olyan új típusú folyadékok 
felhasználása került előtérbe, amelyek részben kiküszöbölték a problémákat. 
Jellemzően egyre nagyobb -és könnyebben szabályozható- sűrűségű 
fluidumokat használnak és az alulegyensúlyozás mértéke is egyre kisebb. 
Ennek a legfőbb oka a lyukfal instabilitása, ami a magyarországi kísérleti 
alulegyensúlyozott fúrások során is egyértelműen problémaként jelentkezett.  
 
Az értekezés célkitűzése 
Az alkalmazott technikának, az öblítési rendszernek nem csak el kell érnie, 
hanem lehetőleg folyamatosan fenn is kell tartania az alulegyensúlyozott 
viszonyokat, ugyanis a fúrás során nem alakul ki a permeábilis formációk 
elárasztását megakadályozó iszaplepény a lyuk falán és egy-egy 
nyomáshullám a rétegek nagymértékű elárasztásához vezethet. Az 
üveggyöngy adalékot tartalmazó rendszer korlátozottan képes tömíteni a 
nyitott szakaszok pórusait és a repedések nyílásait. Az aphron bázisú 
folyadék is tömít bizonyos mértékig, de elméletileg nem teljesen tisztázott a 
tömítő képessége, ezt laboratóriumi kísérletekben kell tisztázni. 
Sajnos Magyarországon is a jelentős szénhidrogénmezők kimerülőben 
vannak, az újabb feltárások pedig lényegesen kisebb volumenűek. A lemerült 
tárolók szükséges fejlesztése, a már megfogalmazódott hazai földalatti 
gáztároló építési, bővítési tervekben szereplő kutak mélyítése előtérbe 
helyezi a modern alulegyensúlyozott technológia alkalmazását, tehát az 
aphron bázisú folyadék, mint lehetséges öblítő fluidum bevetésre kerülhet, 
ezért ennek a vizsgálata a magyarországi körülmények figyelembe vételével 
indokolt. A kutatásaim, méréseim és elemzéseim célja az volt, hogy a hazai 
komplex követelményeket figyelembe véve a lehetséges módszerek közül a 
leginkább megfelelőt találjam meg, és ajánljam az ipari felhasználók 
figyelmébe. 
 
Alulegyensúlyozott fúrások tervezése 
Az elmúlt években bevezetett aphron bázisú, illetve nagy törőszilárdságú 
üveggyöngy adalékot tartalmazó kétfázisú folyadékok alkalmazásának eddig 
kedvező tapasztalatai vannak. A részletes elemzésemből és az aphron alapú 
folyadékok laboratóriumi méréseiből is kiderült, hogy mindenképpen 
figyelembe kell venni ezeket a folyadékokat az alulegyensúlyozott fúrások 
tervezésénél. Az eddig megjelent, az alulegyensúlyozott fúrások 
tervezésével foglalkozó munkák nem számoltak ezekkel a fluidumokkal, 
ezért egyértelműen meg kell állapítani, hogy milyen körülmények között 
előnyős ezen folyadékok alkalmazása és mindezeket beépítve át kell 
alakítani a folyadék-kiválasztást segítő folyamatábrákat. 
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Az aphron alapú folyadék alkalmazásának vizsgálata 
Az aphron alapú folyadékok laboratóriumi mérései során vizsgálni kell a 
folyadék reológiai viselkedését is nagy hőmérsékleten és nagy nyomáson az 
alábbi mérés sorozat megvalósításával. A folyadék minta megkeverése és a 
sűrűségének és pH-jának meghatározása után egy teljes adatsor felvétele 
Fann rotációs viszkoziméterrel. A további, nagy hőmérsékletű és nagy 
nyomású vizsgálatokat, pedig egy Fann 50SL típusú készüléken kell 
elvégezni. Az első méréssorozatnál a nyomást 20,7 bar (300 psi) állandó 
értéken tartva növeljük a hőmérsékletet és 25-45-60-80-100 °C-nál 
megmérjük a folyadék viszkozitását, majd ezen a hőmérsékleten tartva a 
nyomás növelésével 20,7, 27,6, 34,5, 41,4, 48,3, 55,2, 62,1 bar (300, 400, 
500, 600, 700, 800, 900 psi) nyomásokon vizsgáljuk a viszkozitás változását, 
illetve felvettük a folyásgörbéket. Ezután visszahűtve a folyadékot ezt a 
mérési sorozatot 60 °C fokon is megismételjük. Végül a nyomást 
lecsökkentve 20,7 bar-ra, 45 és 25 °C-on újra meghatározzuk a folyadék 
reológiai jellemzőit. Az így nyert adatok felhasználásával kielégítő 
pontossággal tudjuk modellezni az aphron típusú folyadék reológiai és 
hidraulikai viselkedését a leggyakoribb lyukviszonyokra. 
A reológia mérését követően az aphron alapú folyadék kiszűrődési 
tulajdonságait mérjük meg a várható magyarországi körülmények miatt nagy 
hőmérsékleten és nagy nyomáson. A méréseket 10 és 35 μm pórusméretű 
kerámia szűrő betéteken végezzük el, amelyek jól lefedik az átlagos 
(jellemző) áteresztőképességi viszonyokat. 
 
A mikronizált cellulóz rost adalék hatásának vizsgálata 
Az alulegyensúlyozott fúrás során egy-egy nyomáshullám a nyitott, nagy 
permeabilitású rétegek jelentős mértékű elárasztásához vezethet, emiatt 
olyan öblítő közeget kell alkalmazni, amely olyan tulajdonságokkal 
rendelkezik, hogy a megnövekvő nyomás hatására a lyuk falán kis 
áteresztőképességű tömítő réteget képes létrehozni, azaz célszerűnek 
látszik a folyadékkiszűrődést hatékonyan gátló (veszteségcsökkentő) 
adalékot keverni az alapfolyadékba. 
Korábban a fúrási gyakorlatban a nagy térfogatú iszapveszteséget is 
elfogadhatónak tartották, egyszerűen azért, mert azt gondolták, hogy a 
folyadék nem károsítja számottevően a formációkat. Azonban mind a fúrási, 
mind a kútmunkálati tevékenység során bebizonyosodott, hogy az egyik 
legsúlyosabb probléma a folyadékveszteség, mind a lehetséges műszaki 
következményeket, mind a helyreállítás költségeit illetően. A mai 
gyakorlatban ezért arra törekednek, hogy a lyukfalon vagy a közvetlen 
kútkörnyéki zónában hozzanak létre olyan szűrőréteget, amely minimálisra 
csökkenti a folyadék és a szilárd anyag behatolását a formációba. További 
fontos szempont, hogy a szűrőréteg kémiailag lebontható anyagokból épüljön 
fel.  
A hagyományos fúrás alatt, mivel az átfúrt kőzetek többé-kevésbé 
áteresztőképesek, vagy természetes repedezettséggel (esetenként 
mindkettővel rendelkeznek) a differenciális nyomás hatására megindul a 
folyadék-kiszűrődés, amely során az alábbi helyzetek alakulhatnak ki: 
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• a fúrási iszap szilárd részecskéi méretüknél fogva fennakadnak a 
pórustorokban, vagy repedés adott részében, ott egy porózus 
szűrőréteget (iszaplepényt) képez, amelyen csak a folyadék-fázis tud 
szabályozott módon átszűrődni, 

• a fúrási iszap szilárd részecskéi jóval kisebb méretűek annál, hogy 
fennakadjanak a pórustorokban, vagy repedés adott részében, így nem 
képes ott egy porózus szűrőréteget (iszaplepényt) képezni, hanem 
gyakorlatilag ellenállás nélkül behatol (kétfázisú áramlással) 
pórus/repedés-térbe.  

Ez utóbbi eset a folyadék-veszteség, amely részleges, vagy teljes mértékű 
lehet és következtében a kútban a folyadéknívó lecsökkenhet, amivel 
lecsökken a hidrosztatikus nyomás, akár a rétegnyomás alá, amely 
kútbeinduláshoz, s ezzel beláthatatlan következményekhez vezethet. 
Természetesen a folyadék-veszteség önmagában is jelentős anyagi 
veszteséggel jár. 
Különösen fontos feladat a folyadék-veszteség meggátlása a szénhidrogént 
tároló rétegbe. Ez ugyanis minden esetben termelékenység csökkenéssel 
jár, amit feltétlenül meg kell akadályozni. Mindezt azonban úgy kell 
megvalósítani, hogy a szénhidrogént tároló réteg permanensen ne 
károsodjon. Következésképpen hatékony, de könnyen lebontható 
komponenseket kell alkalmazni. 
 
A folyadék-veszteség megszüntetésének módjai 
A folyadék-veszteség megszüntetésének alapja, hogy megfelelő anyagokkal 
a pórusokat, vagy repedéseket eltömedékeljük, s a nagyobb méretű szilárd 
(de kémiailag lebontható) részecskékből és vízoldható polimerekből olyan 
gátat hozzunk létre, amely önmagában képes kis áteresztőképességénél 
fogva szűrőréteget (iszaplepényt) kialakítani. Tekintettel arra, hogy a 
pórusméret és a repedésméret és alak is rendkívül változó, a tömedékelő-
anyag méretének és alakjának is változatosnak kell lennie. Ezt a folyadék-
veszteséget gátló (tömedékelő) anyagot a polimer oldathoz keverve, majd a 
lyukba szivattyúzva a veszteség helyére lejuttatható, ahol a szükséges hatást 
kifejti. A folyadék-veszteséget gátló (tömedékelő) anyagot úgy kell 
megválasztani, hogy a részecskék akadálytalanul átjussanak a fúró fúvókáin 
(amely 6-8 mm is lehet). 
Olyan polimereket kell alkalmazni, amelyek szuszpendálják a szilárd 
részecskéket, illetve szabályozzák a folyadék-kiszűrődést (vízleadást). 
A számos funkciónak megfelelő, egyidejű - legtöbbször kompromisszumokra 
épülő - technológiai paraméterek biztosítása egy összetett - a növekvő 
mélységgel mind bonyolultabbá váló - kolloid rendszer alkalmazását igényli. 
Ezt felismerve kezdtek olyan adalékanyagokat hozzáadni az öblítő közeghez, 
amelyek elősegítették a hatékony védőréteg képződését. 
Manapság az egyik leggyakrabban használt adalék a kalcium-karbonát, 
elsősorban a savval való oldhatósága miatt. Így a fúrás során kialakult 
iszaplepényt, a fúrást követő savas kezeléssel el tudják távolítani. Bizonyos 
esetekben azonban a savas kezelés formációkárosodáshoz vezethet. A 
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kalcium-karbonát viszonylag törékeny, nem összenyomható szervetlen 
ásványi anyag, emiatt nem deformálódik vagy nyomódik be a pórusokba 
vagy a repedésekbe. A törékenységéből adódóan viszont a fúrás során olyan 
apró darabokra törik, amelyek mélyen behatolhatnak a formációba, 
maradandó károsodást okozva. A jobb hatékonyság érdekében általában 
más anyagokkal együtt alkalmazzák. 
A másik sokszor alkalmazott megoldás az osztályozott só adagolása. A 
rendszer a vízben oldható, szelektált méretű sókristályok póruselzáró 
(tömítő) hatásán alapul, nagyon hatékonyan csökkenti a formációkárosodást, 
ami növeli a kút termelékenységét. A rendszer hátránya az, hogy telített 
sósvíz alapon lehet elkészíteni, így a folyadék sűrűsége nagy, 1,2 kg/l-nél is 
nagyobb, ami viszonylag nagy hidrosztatikus nyomást eredményez a 
fúrólyukban. Bár elméletileg a víztermelés a sókristályokat eltávolítja a 
formációból, különböző vizsgálatok maradék sótartalmat mutattak ki 
homokkő tárolókban, amely rontja a tárolókőzet áteresztőképességét. 
Szintén korlátozottan használják a szálas, savban oldható kalcium-szilikát 
vegyületeket, amelyek törékenyek és nem összenyomhatók. Általában más 
adalékokkal együtt alkalmazzák ezeket és savas kezelés szükséges a 
használatuk után. 
A mikronizált cellulóz rost adalékokat az 1980-as évek elejétől alkalmazzák a 
kisebb és nagyobb mértékű iszapveszteség megakadályozására különböző 
típusú folyadékokban. Összehasonlítva a többi rugalmatlan és törékeny 
szilárd anyaggal a mikronizált cellulóz rostok kedvezőbb tulajdonságokkal 
rendelkeznek, hiszen flexibilisek, nagymértékben összenyomhatók, 
kismértékben megduzzadnak és deformálhatók. Ennek eredményeként a jól 
szelektált, mikronizált cellulóz rostok már kis koncentrációban képesek 
gyorsan hatékony folyadékveszteséget gátló réteget létrehozni a lyukfalon. 
Annak ellenére, hogy bizonyítottan hatékonyak, a mikronizált cellulóz rostok 
felhasználása korlátozott, mivel savval nem, csak lúggal oldhatók, illetve 
oxidálószerekkel részben lebonthatók. 
Rendkívül nehéz a fúrási körülmények reprodukálása a laboratóriumban, így 
a nagy áteresztőképességű homokkő rétegek szimulálását egy nagy 
áteresztőképességű, vastag (20 mm) homokágy kialakításával lehetett 
megoldani az iszapprésben. A lemerült, kis nyomású rétegek, tároló részek 
szimulálására nagy differenciális nyomást (35 bar) alkalmaztam, illetve a 
vizsgálatot a magas hőmérsékleten végeztem el, HPHT iszapprés 
alkalmazásával. 
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3. AZ ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI 
TECHNOLÓGIA 
 

3.1 A technológia bemutatása 
 
A legtöbb olaj- és gázkutat rotary technológiával fúrják, ahol a fúró vájja ki a 
kőzetet a lyuk talpán. Fúrási folyadékot, öblítő iszapot szivattyúznak a 
fúrólyukba a fúrószáron át és a lyukfal és a fúrószár közötti gyűrűstérben a 
felszínre. Ez a folyadékáram mossa el a furadékot a lyuktalpról és szállítja a 
felszínre. 
A hagyományos fúrási technológia esetében a fúrási folyadéknak több, más 
lényeges funkciója mellett talán a legfontosabb a formáció nyomás 
ellensúlyozása, ezért a fúróiszap összetételét és tulajdonságait úgy 
tervezzük, hogy biztosítsa azt, hogy a lyuktalpi nyomás mindig, minden 
mélységben nagyobb legyen mint az éppen megnyitott formáció pórusaiban 
található fluidum nyomása. Ez túlellensúlyozást jelent, a fúróiszap 
hidrosztatikus nyomása megakadályozza a formáció fluidum belépését a 
fúrólyukba, sőt valamennyi öblítő folyadék a fúrólyukból a nyomáskülönbség 
hatására beszűrődik a formációkba. Adalékanyagokat alkalmazunk, hogy kis 
permeabilitású iszaplepényt képezve a lyuk falán, a formáció pórusain és 
repedésein csökkentsük a beszivárgás mértékét. 
Kiegyensúlyozottnak nevezzük a fúrást, ha a lyuktalpi nyomás és a formáció 
nyomása megegyezik. Ebben az esetben nincs jelentős folyadék és anyag 
áramlás a fúrólyuk és a réteg között. 
Az alulegyensúlyozott fúrási technológia alkalmazásakor az öblítő közeg 
hidrosztatikus nyomását úgy kell tervezni, hogy az mindig kisebb legyen mint 
az éppen átfúrt formáció nyomása. Ha permeábilis a formáció, akkor a 
formáció folyadéka lép be fúrólyukba, amit a felszínen speciális eszközökkel 
kezelhetünk, tehát az anyagáramlás jellemző iránya a formációból a fúrólyuk 
felé mutat. 
Az alulegyensúlyozott fúrás számos előnnyel bír a hagyományos 
technológiával szemben: csökkenti a formáció károsítást, elkerülhető néhány 
fúrási probléma, jobb formáció értékelés, környezetvédelmi, biztonsági és 
gazdasági előnyök adódhatnak. Sajnos az alulegyensúlyozott fúrás 
tervezésénél néhány hátrányos körülménnyel is számolni kell: magasabb 
költségek, technikai paraméterek az alkalmazás korlátaivá válhatnak, több 
potenciális károsító mechanizmus is előfordulhat. Az adott rétegek és a 
megcélzott formáció tulajdonságaitól és a fúrás paramétereitől függ az, hogy 
a fenti előnyök és hátrányok közül melyeket kell figyelembe venni a kút és a 
fúrás tervezésekor. 
Az alulegyensúlyozott körülményekhez gáz-folyadék keveréket használó 
technológiák alapvetően kétféleképpen oldják meg a gáz fázis besajtolását: a 
fúrószáron, vagy külön erre a célra használt téren keresztül. A fúrószáron 
keresztül való besajtolás előnye az, hogy nem igényel további lyuktalpi 
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eszközöket és alacsonyabb gázmennyiséggel is kisebb lyuktalpi nyomás és 
jobb hidraulika érhető el. Ez a módszer bizonyítottan a leggazdaságosabb és 
általában könnyen megvalósítható. 
Az alulegyensúlyozott fúrási technológia a hagyományos technológia 
esetében alkalmazott felszíni eszközökkel nem valósítható meg, azokat 
speciális eszközökkel ki kell egészíteni. A felszíni berendezések 
összeállítását a kiválasztott öblítő folyadék és a fúrás során kitermelt 
formáció fluidum fajtája és mennyisége, valamint a felaprózott kőzettörmelék 
tulajdonsága határozza meg. A hagyományos fúróberendezés néhány 
átalakítással alkalmassá tehető az alulegyensúlyozott fúrásra. 
Többféle öblítő folyadékkal érhetők el az alulegyensúlyozott körülmények, 
természetesen a lényeg az, hogy az öblítő folyadék hidrosztatikus nyomása 
kisebb legyen, mint a pórusnyomás. Az alulegyensúlyozott fúráshoz használt 
folyadék lehet egyfázisú, tisztán gáz vagy tisztán folyadék, illetve kétfázisú 
folyadék és gáz, esetleg szilárd anyag valamilyen arányú keveréke. 
 

3.2 A technológia előnyei 
 
Az alulegyensúlyozott fúrási technológia előnyeit leginkább a hagyományos 
módszerrel történő összehasonlítással szemléltethetjük. A hagyományos 
technológia esetében a biztonságos munkavégzés érdekében úgy állítjuk be 
az iszap sűrűségét, hogy a lyuktalpi nyomás mindig nagyobb legyen, mint a 
formáció nyomása. A nyomáskülönbség hatására a lyuk falán iszaplepény 
keletkezik, ami megakadályozza a tároló nagymértékű elárasztását. A 
tervezés elsődleges szempontja, hogy a fúrási folyadék a kőzettel 
összeegyeztethető legyen. Az adott szakasz lefúrását követően kerül sor a 
kút biztonságba helyezésére, a béléscső beépítésére és leültetése után a 
cementezésre. A termelésbe állításhoz perforálás szükséges, hogy elérjük a 
formáció sértetlen részét és esetleg az, hogy költséges serkentéssel 
csökkentsük vagy meg is szüntessük a sérült zónát. 
Mindez fokozottan igaz hosszú vízszintes szakaszok fúrása esetén, hiszen a 
fúrási idő jelentősen hosszabb lehet, a kivitelezés sajátosságai miatt az 
iszaplepényen mechanikai sérüléseket ejthetünk, rendszerint az első 
repedéseknél jelentős iszapveszteség is felléphet még és a serkentési 
műveletek is hatástalannak bizonyulhatnak, azaz maradandó permeabilitás 
károsodást érhetünk el. 
 
Nagyobb fúrási sebesség 
A legtöbb, levegővel vagy kis sűrűségű fúrási folyadékkal történő fúrással 
kapcsolatban megjelent esettanulmányok nagyobb fúrási sebességekről 
számolnak be, a hagyományos módon fúrt kutakkal szemben. A sebesség 
változása függ a kiválasztott alulegyensúlyozott technikától és a kőzet 
típusától, de a lényeges különbség abból adódik, hogy a hagyományos 
technológia nyomástöbblete leszorító erőként hat és a feltört kőzetdarabokat 
a lyuktalpon tartja, míg az alulegyensúlyozott technológia esetén a 
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nyomáskülönbség éppen ellenkezőleg hat és segíti a furadék 
folyadékáramba kerülését 2. ábra. 

 
2. ábra A nyomáskülönbség hatása a furadékokra 

 
Hosszabb fúró élettartam 
A beszámolók gyakran állítják azt is, hogy a fúró élettartama megnő az 
alulegyensúlyozott fúrás során, mivel a nyomáskülönbség hatására fellépő 
erők elmozdítják a furadékot a lyuktalpról és így a kőzet látszólagos 
szilárdsága csökken, csökkentve a kőzetaprításhoz szükséges munkát, 2. 
ábra. Ez a megnövekedett hatékonyság az oka annak, hogy hosszabb 
szakasz fúrható le mielőtt a fúró kritikus állapotba kerül. 
 
Minimális iszapveszteség 
Iszapveszteségről akkor beszélhetünk, amikor a hagyományos technológia 
során a fúrólyukból -a nagyobb nyomás hatására- iszap távozik a nyitott 
permeábilis formációk pórusaiba vagy a repedésekbe. Az iszapveszteség 
költséges lehet adott esetben, mert a drága fúrási folyadékot pótolni kell, és 
különböző adalékanyagokat kell alkalmazni a veszteség csökkentése 
érdekében. Az alulegyensúlyozott fúrás esetében a nyomáskülönbségből 
adódó erőhatások fordítottak (a rétegek pórusnyomása nagyobb, mint a 
lyuktalpi nyomás), az iszapot semmi sem kényszeríti a formációba, sőt a 
formáció folyadéka lép be a lyukba, ezzel hatékonyan megelőzhető az 
iszapveszteség. 
Az nem állítható, hogy iszapveszteség nem lehetséges alulegyensúlyozott 
fúrás során, mert ha a fúrás során bármikor a lyuktalpi nyomás meghaladja a 
rétegnyomást, akkor az bekövetkezhet. Tehát a kis sűrűségű folyadék 
használata önmagában nem garantálja az alulegyensúlyozott kondíciókat.  
 
Csökken a differenciális megszorulás esélye 
A hagyományos fúrási technológiában az iszap szilárdanyag tartalmából a 
túlnyomás következtében kialakuló folyadékáramlás során a lyuk falán 
iszaplepény képződik. Ha a fúrószár beágyazódik az iszaplepénybe, akkor a 
kialakuló nyomáskülönbség olyan nagy erővel szorítja a súlyosbítót a 
lyukfalhoz, hogy a felszabadításához szükséges erő a fúrócső folyáshatárát 
is meghaladhatja. Ekkor a szerszám differenciálisan megszorult. 
Alulegyensúlyozott fúrás során nincs jelentős, a réteg felé ható 
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nyomáskülönbség és nem alakul ki iszaplepény, amibe beleragadhat a 
fúrószár és így csökken a differenciális megszorulás esélye 3. ábra.  

 
3. ábra A differenciális megszorulás 

 
Csökken a formáció károsodása 
A kút várt produktivitását gyakran csökkenti a kút közvetlen környékének 
elárasztása és károsítása. A tároló károsodik abban az esetben, ha a fúrás 
során a folyadék vagy a szilárdanyag tartalma belép a tároló pórusaiba. Ha 
az iszaposzlop nyomása kisebb a kúttalpon, mint a pórusnyomás, akkor a 
szilárd anyag behatolást elősegítő fizikai erő nem létezik.  
 
Korai termelés 
Amint belefúrtunk a tárolóba, a szénhidrogének termelése megindul. Arra 
alkalmas felszíni berendezésekkel össze lehet gyűjteni a fúrás közben 
kitermelt olajat. Ezzel a kút saját maga termeli meg a fúrási költségek egy 
részét, mielőtt még a fúrási tevékenységet befejezték volna. 
 
Kevesebb serkentési beavatkozás szükséges 
A hagyományos technológiával lefúrt kutak produktivitását gyakran 
savazással vagy rétegrepesztéssel javítják. Az alulegyensúlyozott 
technológia alkalmazása megelőzheti az elsődleges rétegserkentések 
szükségességét, azzal, hogy nagymértékben csökkenti a formáció 
károsodását és a kevesebb serkentési művelet kisebb költséget jelent. 
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Jobb formációértékelést tesz lehetővé  
Alulegyensúlyozott fúrás közben a nyitott lyukszakaszban található 
permeábilis formáció folyadéka azonnal belép a lyuktalpra és az öblítő 
folyadékkal együtt a felszínre áramlik. Megfelelő mérő és regisztráló 
eszközökkel megállapítható a szénhidrogén tartalú rétegek és a fázishatárok 
mélysége, a termelés mennyiségéből a formáció produktivitására vonhatunk 
le következtetéseket. Tehát alulegyensúlyozott fúrás során a szénhidrogén 
telepeket az azonnal meginduló beáramlás következtében könnyen fel tudjuk 
ismerni, míg a hagyományos módszer esetében a formációk 
termelékenységét csak külön vizsgálatokkal tudjuk értékelni. 
 
Környezetvédelmi előnyök 
Megfelelően kivitelezett alulegyensúlyozott fúrás környezetvédelmi előnyöket 
is eredményezhet. Ez pontosan a kiválasztott technikától függ. Tiszta gáz 
esetében nincs potenciálisan káros anyagot tartalmazó folyadék, amit a fúrás 
után el kell helyezni egy tárolóban. Azok a kémiai adalékanyagok, amelyeket 
a ködös vagy a habos fúrás során használnak, általában biológiailag 
lebonthatók, s így jelentősen nem terhelik a környezetet. A zárt öblítési 
körben felszínre kerülő furadékot és rétegtartalmat is oly módon gyűjtik 
össze, hogy a környezet terhelése minimális legyen. 
 
Az alulegyensúlyozott technológia alkalmazásával tehát csökkenthető a 
formáció károsítás, elkerülhető néhány hagyományos fúrási probléma, fúrás 
közben értékelhetjük a formációt és környezetvédelmi és biztonsági, valamint 
gazdasági előnyök is elérhetők. Az alulegyensúlyozott fúrási technológia 
alkalmazása nemcsak a fúrási művelet költségének egyszeri csökkentésével, 
hanem a lefúrt kút produktivitásának növelésével és a szükségtelen 
serkentések költségének megtakarításával hosszabb távon javítja a kút 
gazdaságosságát.  
 

3.3 A technológia hátrányai és korlátai 
 
Az alulegyensúlyozott fúrási technológiának sajnos vannak hátrányos 
aspektusai is, illetve alkalmazását néhány technikai és esetleg gazdasági 
korlát behatárolhatja. A modern technológia korai alkalmazásairól szóló 
beszámolók általában a lyukfal stabilitását és a vízbeáramlást nevezték meg, 
mint a technológia alkalmazásának korlátait. Más technikai jellegű tényezők 
is korlátozhatják az alulegyensúlyozott fúrás kivitelezését, például tűz- és 
robbanásveszély és a kitörés kockázata, ez különösen veszélyes 
kénhidrogén tartalmú gáz jelenléte esetén. 
 
Gazdasági szempontok 
Az alulegyensúlyozott fúrás jelentősen lerövidítheti egy-egy szakasz fúrási 
idejét, ami a fúróberendezés napi díjának megtakarítását eredményezi, ha 
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sikerül megelőzni a formáció károsítását, akkor serkentésekre sem 
szükséges költeni. Ugyanakkor az alulegyensúlyozott fúrás sokkal drágább is 
lehet a hagyományos technológiánál. Amikor például nitrogén-injektálással 
csökkentik az öblítőközeg sűrűségét, akkor a nitrogén helyszíni előállítása 
vagy az ára és a szállítási költsége tetemes lehet, különösen, ha elhúzódik a 
fúrás kemény kőzetek vagy technikai problémák miatt. A megfelelő és 
biztonságos munkavégzés érdekében szükséges eszközök napi bérleti 
díjával vagy megvásárlásával a fúrás tervezésekor számolni kell. 
 
Technikai korlátok 
A lyukfal instabilitása -éppúgy mint a hagyományos technológia esetében- 
mechanikai és kémiai okokra vezethető vissza, de bármilyen ok miatt is 
következik be, a fúrószár megszorulásához vezethet. Ezen kívül a túl nagy 
kőzetdarabkák, amiket az iszap már nem képes a felszínre szállítani, a 
lyuktalpra süllyednek vagy valamelyik formáció megdagadása, vagy 
megfolyása következtében leszűkülhet a gyűrűstér, ahol később megszorul a 
szerszám. 
A hagyományos fúrás túlellensúlyozása bizonyos kitámasztást jelent a lyuk 
falán, ami alulegyensúlyozott fúrás esetén hiányzik, sőt ahogy nő az 
alulegyensúlyozottság mértéke, úgy nő az instabilitás lehetősége. Ebből 
adódik a lyuktalpi nyomás alsó határa, ami alatt lehetetlen fúrni. Ez a határ a 
helyi feszültségviszonyoktól, a formáció szilárdságától, az aktuális rezervoár 
nyomásától és a lyuktalp geometriájától függ. Kismértékű lyukfalerózió 
elfogadható, mivel a gyűrűstéri kétfázisú turbulens áramlás kiváló 
lyuktalptisztítást eredményez. Jelentős mértékű lyukfalomlás a szerszám 
szorulásához és a kút elvesztéséhez vezethet. Az ehhez tartozó lyuktalpi 
nyomás értékét nagyon nehéz előre meghatározni. 
A formáció vizének beáramlása meghatározhatja a használható technika 
kiválasztását. Ha nagy mennyiségű vízbeáramlás várható, akkor tiszta 
gázzal vagy köddel való fúrás nem megfelelő, még akkor sem, ha a lyukfal 
stabilitása és a szénhidrogén termelése ezt lehetővé tenné. 
A tűz- és robbanásveszéllyel is számolni kell abban az esetben, ha levegővel 
dúsított folyadékkal fúrunk szénhidrogén jelenlétében. A tűz vagy robbanás 
bekövetkezéséhez a szénhidrogénnek és a levegőnek robbanóképes elegyet 
kell képeznie a kútban és valaminek ezt meg kell gyújtania, például 
furadékágy vagy egy szikra lehet gyújtóforrás. A keletkezett tűzben a 
súlyosbító rakat és a fúró megolvadhat vagy el is éghet. A tűz megelőzhető 
nem robbanásveszélyes öblítő folyadék alkalmazásával. 
Nagy mennyiségű szénhidrogén termelés is gondot jelenthet abban az 
esetben, ha a felszíni berendezések nem képesek kezelni és tárolni az 
alulegyensúlyozott fúrás alatt kitermelt mennyiséget. Ekkor az egyensúlyt 
helyre kell állítani és a hagyományos módszerrel kell folytatni a fúrást.  
A legnagyobb gond az, hogy az alulegyensúlyozott technikával sem 
zárhatjuk ki az alábbi formáció károsodási lehetőségeket: 

• Időszakos túlnyomás, 

• Spontán felszívódás, nedvesedés, 
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• Gravitációs hatás okozta elárasztás, 

• Kútfalat alkotó kőzet üvegesedése, 

• Fúrás után keletkezett károk, 

• Mechanikai degradáció. 
 
Időszakos túlnyomás 
Túlnyomás alakulhat ki átmenetileg fúrás és kútkiképezés közben is. Ez lehet 
szándékos, például kútelfojtásnál a fúrást megelőzően vagy amikor 
vizsgálják a kutat, kútszelvényezésnél; különféle kiképzési vagy kútjavítási 
munkálatok során. De lehet véletlen is, pl.: a dugós áramlás vagy folyadék 
összegyűlése a gyűrűstérben is okozhat erőteljes nyomásingadozást. Ezek 
többnyire akkor következnek be, ha csökkentett sűrűségű folyadékkal 
történik a fúrás, illetve ha gáz áramlik a formációból a gyűrűstérbe. 

• Amikor gázos folyadékkal történik a fúrás úgy, hogy gázt adagolnak a 
fúrórúdon keresztül, a kúttalpi nyomás ingadozása olyan naggyá 
válhat, hogy túlnyomás keletkezik. 

• Természetes gyémánt valamint TSP fúrókat használva a fúróiszap 
nyomása a lyuktalp középső részénél sokkal nagyobb, mint a 
gyűrűstérben. A nyomáscsökkenés a gyémánt fúró felületén 
könnyedén elérheti a 35 bar-t. Ha az elérni kívánt nyomás, (a kúttalpi 
és a formáció folyadék nyomása közötti különbség) az 
alulegyensúlyozás esetén alacsonyabb ennél, akkor kisebb elárasztás 
lehetséges. Bennion és társai [9] is egyetértenek azzal, hogy a 
gyűrűstéri gáz adagolása esetén a fúróiszap nyomása ott, ahol a fúró 
fúvókáiból kiáramló iszap megüti a lyuktalpat, sokkal nagyobb lehet, 
mint a gyűrűstéri. 

• Miután a fúró már elhaladt az adott kőzet mellett, a kútba kerülő 
kiáramló rétegfolyadék csökkenti a kútkörnyékén a pórusnyomást, és 
ezzel lokálisan ki is meríti a rezervoárt. A lokálisan kimerített régiók 
sokkal kevésbé lesznek toleránsak a talpi nyomásingadozással 
szemben. 

• A pórusnyomások változása a kút mentén lehetővé teszi azt is, hogy 
az egyik zóna túlnyomásos, a másik pedig alulegyensúlyozott legyen. 
S így egy nem megfelelő pórusnyomás érték alapján figyelmetlenül 
választhatjuk meg az öblítőközeg nyomását. 

• Ideiglenes túlnyomás kialakulhat akkor is, amikor fúrócsere esetén a 
fúrót túl gyorsan építik be (úgy viselkedik, mint egy dugattyú a 
folyadékban, „surging”). 

• Végül, lehet működési hiba és követhetnek el bizonyos eljárási hibákat 
is, melyek megszakíthatják az alulegyensúlyozott állapot folyamatos 
fenntartását. 

Nagyon gyakran előfordul, hogy az öblítőközeg, amit alulegyensúlyozott 
munkálatoknál használnak, nem rendelkezik iszapveszteség-kontroláló 
képességgel. Ennek következtében semmi nincs, ami lecsökkenthetné az 
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elárasztás mértékét, amennyiben véletlenül túlnyomás alakulna ki. Ha egy 
kutat kizárólag azért fúrnak a fent említett technikával, hogy csökkentsék a 
formáció károsodás mértékét, akkor az öblítőközeget úgy kell kiválasztani, 
hogy az megfelelő legyen a termelő formációhoz. Ilyen módon a kőzet 
permeabilitás károsodása jelentős mértékben elkerülhető lenne, amennyiben 
ideiglenesen túlnyomás keletkezne. Nagy segítséget nyújthatnak a 
laboratóriumi vizsgálatok is, amelyek során magmintákat különböző 
fúróiszap-típusokkal kezelnek azért, hogy kiválasszák, melyik nem károsítja a 
kőzetet. 
 
Spontán felszívódás, nedvesítés 
Elképzelhető, hogy egy folyadékrészecske a kapilláris nyomás hatására kerül 
be a fúróiszapból a kőzetbe, még akkor is, ha ezzel szemben lép fel az 
alulegyensúlyozás. Bennion és társai [9] szerint ez lehetővé teszi a formáció 
károsodás kialakulását még ilyen fúrási technika mellett is. Egyszerűen 
megfogalmazva, a kapilláris nyomás, mely a folyadékok és a mátrix 
természetétől és összetételétől függ, a folyadék, gáz és szilárd fázis 
határfelületén ható erők hatására megnő. Ezen összetétel megváltoztatása 
határozza meg a kapilláris nyomás nagyságát, illetve szabályozza azt, hogy 
mely folyadék fogja leginkább nedvesíteni a formációban megtalálható 
szilárd fázist. Némely rezervoár kőzet eleve víz-nedves, ami Morrow [19] 
szerint azt mutatja, hogy a felületi energia alacsonyabb, amikor víznedves, 
mint amikor szénhidrogén-nedves. Ennek következtében, ha egy eredetileg 
szénhidrogénnel töltött pórus közelébe víz kerül, akkor az hajlamos 
beszivárogni a kőzet pórusszerkezetébe. 
A kapilláris nyomást (Pc) olyan nyomásként kell elképzelnünk, amit egy adott 
póruson belül kell alkalmaznunk, azért, hogy elkerüljük a nedvesítő folyadék 
beáramlását az adott térbe. Ennek az a jelentősége az alulegyensúlyozott 
technika esetében, hogy fúrás során keltett nyomás meg kell egyezzen vagy 
meg kell haladja a kapilláris nyomást, ha el akarjuk kerülni azt, hogy a 
megmunkált kőzet, amely eleve rendelkezik nedvességtartalommal még több 
nedvességet szívjon magába a víz alapú fúróiszapból. 
Egy porózus kőzetben a kapilláris nyomás meghatározása a következő 
módon történik: 

p
c r

cosy2P θ
=  

ahol Pc- a kapilláris nyomás, bar 
 y - a felületi feszültség a releváns folyadékok és/vagy gázok között 

 Θ - a nedvesítő folyadék érintkezési szöge a kőzetmátrixon,  
  amit a sűrűbb fázison belül mérik és 0°- 180° közötti érték 

 rp - a kapilláris sugár, μm. 
Ez a képlet mutatja, hogy minél kisebb a pórus (rp), annál nagyobb az a 
nyomás, amely szükséges a vízbeszivárgás megakadályozásához. Ha 
például a kvarcra jellemző tipikus értékeket vesszük figyelembe speciális 
metán és sósvíz szaturációval, akkor a kapilláris nyomás megközelítőleg 0,7 
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bar lesz 2 μm átmérőjű pórusnál, 7 bar 0,2 μm átmérőnél és 70 bar 0,02 μm 
átmérőnél. 
Nincs egyedileg meghatározható kapilláris nyomás külön minden egyes 
rétegsor kőzeteinek, a víznek és a szénhidrogéneknek variációjára. A 
kapilláris nyomás a folyadék fázis szaturációjának mértékével hozható 
összefüggésbe; azaz a pórus azon részével, amelyben folyadék található. 
Számos víz-nedves gáz rezervoárban, főleg tömött formációkban és olyan 
zónákban, ahol jelentős gáz migrációt tapasztaltak, találkozhatunk a 
minimális víz szaturációs szintnél alacsonyabb víztartalommal. Gyakorlatilag 
képtelenség olyan nyomást kialakítani ennél a technikánál, amely elég nagy 
ahhoz, hogy kizárja a kőzetekbe való spontán vízbeszivárgást. Ha a 
vízszaturáció mértéke nagyobb, bár közel van a minimum értékhez, még 
akkor is előfordulhat, hogy víz szivárog be a kőzetbe, amennyiben az 
alulegyensúlyozott nyomás kicsi. 
Hasonló beszivárgás lehetséges szénhidrogén alapú öblítőfolyadék esetén, 
ha olajnedves formációban alkalmazzák. Gáztároló kőzetek lehetnek olaj-
nedvesek, amennyiben a kőzetekben találunk természetes olajos 
ásványokat, mint pl.: pirobitumen, kén, aszfalt, ill. visszamaradt nehéz 
bitumen. 
Erősen víznedves formációkba azonban nem szivárog be szénhidrogén, és 
az erősen olajnedves formációkba sem történik vízbeszivárgás. Ha egyszer a 
folyadék már beszivárgott a fúróiszapból a formációba, akkor bármilyen 
mechanizmus következtében formáció-károsodást okozhat, például, akár 
kölcsönhatásba is léphet magával a formációval, vagy a formációs 
folyadékkal, esetleg fázis-csapdázódást okozhat. 
A nedvesítés, a kezdeti szaturáció és a kapilláris nyomás, mint tulajdonságok 
számbavétele teszi lehetővé számunkra azoknak a tartományoknak a 
felismerését, amelyekben az alulegyensúlyozott technika használata során 
egyidejű, vagy spontán beszivárgás megtörténhet. A laboratóriumi 
magelárasztásos vizsgálatok nagyban hozzájárulhatnak a megfelelő 
fúróiszap és a gyűrűstéri nyomás kiválasztásához, amely csökkenti a 
formáció-károsodás veszélyét. 
 
Gravitációs hatás okozta elárasztás 
Bármely, a fúróiszapban található fluidum sűrűsége kivétel nélkül nagyobb 
lesz, mint a természetes gázoké egy gáztároló kőzetben. Normális esetben a 
formációból a kútba áramló folyadék alulegyensúlyozott módszernél meg 
fogja akadályozni, hogy fúróiszap kerüljön a formációba, még akkor is, ha az 
nagyobb sűrűségű, mint a formációból származó folyadék. Ha azonban a 
formációból történő termelés természetes hasadékokból, vagy üregekből 
történik, akkor elképzelhető, hogy a folyadék fog bekerülni ezekbe a 
nyílásokba a gravitáció hatására, még akkor is, ha a kutat alulegyensúlyozva 
fúrják és természetes gáz áramlik be a kútba ugyanazon póruson keresztül. 
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Kútfalat alkotó kőzetek üvegesedése 
Főként száraz gázzal történő fúrásnál keletkezhet magas hőmérséklet ott, 
ahol a fúró és a BHA a kút falához dörzsölődik, mivel a súrlódási együttható 
magasabb a fém és a száraz kőzet között, több energia vész el a súrlódás 
során mint, amikor az öblítőközeg jelentős mennyiségű folyadékot is 
tartalmaz, ugyanis a száraz gázok hőkapacitása alacsonyabb, mint a 
folyadékoké és nem tudják elég hatásosan hűteni a fúrólyukat. Régóta 
gyanították, hogy a magas hőmérséklet következtében egy vékony, kis 
permeabilitású, üvegesedett zóna jön létre a fúrólyuk falán. Ezt a jelenséget 
észlelték mind a normál, mind az oldalfalból vett magok felületén is. 
Nagyferdeségű és vízszintes kutakban szinte biztosan találunk 
furadékágyakat a kút talpán, amit a BHA és a hozzá érintkező kőzet a 
fúrólyuk falán újra összeaprít. Ez az újraaprítás létrehozhat egy olyan 
masszát, amely hozzájárulhat az üvegesedés kialakulásához. 
Az üvegesedés a fúrólyuk falán nem haladja meg a néhány tized millimétert, 
ezért nem gátolja a béléscsövezett és perforált kutak termelékenységét. 
Hasonló módon ez a jelenség nem valószínű, hogy problémát jelentene 
azoknál a formációknál, ahol termelés természetes hasadékból, vagy 
üregekből történik, még akkor sem, ha ezeket a kutakat béléscsövezetlenül 
hagyják. A termelékenység túl nagy ahhoz, hogy ez a károsodás azt 
befolyásolni tudja. 
Bármilyen üveges réteg, amely karbonátokon keletkezik, savval oldható és 
azonnal eltávolítható savas mosással. Szilikát-alapú üveg kialakulása 
homokköveknél képzelhető el, melynek eltávolítása már nehezebb lehet. 
Ekkor hidrogén-fluorid sav (folsav) használata lehet hatásos. 
 
Fúrás után keletkező károk 
Nem sok értelme van annak, hogy alulegyensúlyozott technikát használjunk 
azért, hogy elkerüljük a formáció-károsodást, ha a kút mégis utólag, 
úgymond „szándékosan” sérül meg lyukbefejezés, kútjavítás vagy 
kútkiképzés során. 
Fennáll annak a lehetősége is, hogy formáció-károsodás jön létre kút 
elfojtásakor, kútbefejezés és kútjavítás közben. Ha ilyenkor másfajta 
kútbefejező folyadékot használnak, akkor nagyobb figyelmet kell szentelni 
annak, hogy biztosítsák a formációban bekövetkező károsodás elkerülését. 
Ez valószínűleg sokkal fontosabb ebben az esetben, mint egy 
hagyományosan fúrt kút esetében, hiszen nincs a falon a tároló védelmét 
szolgáló iszaplepény, mivel a kutat alulegyensúlyozott módszerrel fúrták. 
A cementezés is okozhat károsodást kiszűrődéssel, illetve a szilárd anyag 
tartalom kiválásával. A cementezett béléscső azonban perforálható és a 
perforációs csatorna áthatolhat a károsodott zónán. 
Számos más mechanizmus is okozhatja a kútkörzet permeablitásának 
csökkenését, amíg termelés folyik. Finom szemcsék kerülhetnek be a kút 
körüli régióba a termelt rétegből a pórusfolyadék segítségével. A Francis és 
társai [20] által elvégzett laboratóriumi magelárasztásos vizsgálatok során az 
alulegyensúlyozott fúrásra kijelölt rezervoár-magokat a kiválasztott 
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fúróiszappal kezelték, mind túlnyomásos, mind alulegyensúlyozott feltételek 
mellett. Ezek a kísérletek a formáció permeabilitásának jelentős csökkenését 
mutatták (a Φ 20%-ra, vagy az alá esett), függetlenül a nyomás-különbségtől. 
Az elektron-mikroszópos vizsgálatok azt mutatták, hogy a károsodást a belső 
szemcsék migrációja okozta. A szemcsék elmozdulását az alul-
egyensúlyozott módszernél a formációból kilépő áramlás, túlnyomásos 
módszernél pedig a rétegbe belépő áramlás okozta, tehát az előbbi technika 
segítségével sem lehetett volna elkerülni a szemcsemigrációt a 
rezervoárban. 
Ugyancsak lehetséges, hogy a kitermelés alatt olyan mértékben kerül 
folyadék a kútközeli zónába, hogy lecsökken a kőzet gázra érvényes 
permeabilitása. A nem kitermelt folyadék is okozhat formációkárosodást, 
erről is kaphattunk hírt a San Juan medencében lefúrt vízszintes földgáz 
kutak és egy nitrogénnel könnyített folyadékkal fúrt kanadai kúttal 
kapcsolatban (Lunan [15]). 
 
Mechanikai degradáció 
A kút körül elhelyezkedő kőzetekre ható in-situ feszültségek a fúrási 
tevékenység hatására növekednek. Amint a nyomást csökkentik, főleg ha 
nincs iszaplepény, az effektív feszültségek csökkennek. Megnövelt 
feszültséggel, a kőzetek porozitása és a rendelkezésre álló pórusok száma 
csökkenthető úgy, hogy ezzel egyidőben csökken a permeabilitás mértéke is. 
Körülbelül 50 %-os eséllyel hozható helyre az áteresztőképesség 
csökkenése. A nem konszolidált kőzeteknél az esély még ennél is kisebb. 
Szükséges rétegserkentés 
Néhány kútnál kiegészítő serkentés szükséges, például mátrix-savazás vagy 
kőzetrepesztés azért, hogy eltávolítsák a fúrás közben kialakult 
kőzetkárosodásokat. Alulegyensúlyozott fúrás eleve megszüntetheti az 
elsődleges serkentés szükségességét azzal, hogy csökkenti a formáció-
károsodást. 
Mullane [14] beszámolója szerint a Weyburn-mezőben lévő 
alulegyensúlyozott technikával készült kutak összességében 
gazdaságosabbak voltak, mint a hasonló túlnyomásos kutak, legfőképp 
azért, mert esetükben nem volt szükség vastalanító tisztításra, vagy 
savazásos kezelésre. 
Hutchinson és Anderson [13] egy olyan habfúrásos kútról számol be, amit 
egy karbonátos rezervoárban végeztek és több mint 95 m3/d-t termelt. A 
környező iszappal fúrt kutaknál iszapveszteséget tapasztaltak a produktív 
zónában és masszív savkezelésre volt szükség, mielőtt a kitermelést 
elkezdhették volna. 
 

3.4 Öblítő fluidumok 
 
Többféle technikával elérhetők az alulegyensúlyozott körülmények, 
természetesen a lényeg az, hogy az öblítő közeg hidrosztatikus nyomása 
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kisebb legyen, mint a pórusnyomás. Az alulegyensúlyozott fúráshoz használt 
fluidum lehet egyfázisú, tisztán gáz vagy tisztán folyadék, illetve kétfázisú 
gáz és folyadék, vagy esetleg szilárd anyag valamilyen arányú keveréke, 1. 
táblázat. 
 

Folyadékok Sűrűség (kg/l) 
Gázok 0,1 – 0,2 
Kétfázisúak 0,1 – 0,8 

• Köd 0,1 – 0,3 
• Hab 0,3 – 0,5 
• Gázosított folyadék 0,5 – 0,8 
• Aphron 0,7- 
• Üveggyöngyös folyadék ρf-0,25 

Folyadékok 0,7 – 2,2 

1. táblázat Öblítő közegek 
Ha az öblítő közeg jelentősebb gáztartalommal bír, akkor összenyomhatóvá 
válik. Az alulegyensúlyozott fúrás nem teszi szükségessé összenyomható 
folyadék használatát, alulegyensúlyozott körülmények kialakulhatnak a 
hagyományos technológia alkalmazásakor is, például egy túlnyomásos 
formáció átfúrásakor. Ugyanakkor a kis sűrűség sem garantálja teljesen az 
alulegyensúlyozott viszonyokat, például habok esetében, ahol az öblítési 
nyomásveszteség jelentős lehet és a lyuktalpi nyomás elérheti a 
pórusnyomás értékét. 
 
Gázok 
A levegő rendelkezésre áll mindenütt és viszonylag olcsó megoldást jelent. 
Általában ott használják, ahol a tiszta levegős rendszert biztonságosan lehet 
használni, mivel szén és szénhidrogén mezők fúrásakor jelentős a 
robbanásveszély. A korrózió is gondot okozhat, ha rétegvíz is jelen van. 
A földgáz amennyiben megfelelő mennyiségben és nyomáson elérhető, 
akkor nagyon olcsó megoldás. De ha szállítani kell, akkor már 
megfontolandó. A földgáz nagy előnye, hogy visszanyerhető és újra 
felhasználható. Ha oxigén nélkül, tisztán alkalmazzák, akkor nem 
robbanóképes. 
Nitrogén a helyszínen előállítható, vagy szárazföldön cseppfolyós állapotban 
a helyszínre szállítható. Mindkét megoldás költséges és az oxigén kis 
mennyisége is tűz- és robbanásveszélyt eredményezhet, valamint korróziót 
okozhat. 5% alatti oxigén koncentráció elfogadható, de kénhidrogén 
jelenlétében ez is robbanásveszélyes. 
Nemrég fejlesztettek ki egy füstgáz-gyűjtő és feldolgozó rendszert olajipari 
felhasználásra, ami a gázkompresszorok füstgázát hasznosítja. A 
kompresszorokat propán hajtja így a füstgáz viszonylag tiszta és a kezelése 
könnyű. 
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Kétfázisú fluidumok 
Amikor gázos folyadékot alkalmaznak, akkor a gázt be kell injektálni a 
folyadék fázisba a hidrosztatikus nyomás csökkentése érdekében. A gázos 
közeggel elérhető nyomásgradiens a legtöbb kis nyomású formáció esetében 
alkalmazható az alulegyensúlyozott viszonyok kialakítására.  
A gáz és a folyadék fázis keverésével érhetjük el a kívánt öblítő folyadék 
sűrűséget a tiszta gáz és a tiszta folyadék sűrűsége között. Ezeket a keverék 
folyadékokat a felépítésük és a gáz és folyadék fázis relatív aránya alapján 
osztályozhatjuk ködként, habként és gáztartalmú folyadékként. A felépítésük 
és a tulajdonságaik érzékenyen függnek az adott hőmérséklet és nyomás 
viszonyok mellett kialakuló gáz és folyadék relatív hányadától. 
Ma már azonban kétfázisú folyadék említésénél, nemcsak gáz és folyadék 
összekeverésére kell gondolnunk, ugyanis az üveggyöngy adagolással 
csökkentett sűrűségű folyadék tulajdonképpen szilárd fázist tartalmaz, tehát 
ebben a speciális esetben a kis sűrűségű szilárd fázis csökkenti az 
alapfolyadék sűrűségét. 
Lehetséges alapfolyadékok 
Ezeket a folyadékokat, mint a kétfázisú közegek lehetséges alapfolyadékait 
említem meg itt. A formáció nyomása gyakran meghaladja a tiszta vagy a 
sós víz hidrosztatikus nyomását az adott mélységben. Ilyen körülmények 
között folyadék is használható, aminek kiválasztása a rezervoárnak való 
megfelelésen, az elérhetőségén és a gazdaságosságán alapul, általában 
lehet víz, gázolaj vagy telepolaj, ekkor a folyadék tervezése, tulajdonságai és 
az öblítés paraméterei is a hagyományos módszerekkel számítható és 
elemezhető, ezért a folyadékokkal csak ennyiben foglalkozom. 
Rétegvíz: általánosan használt alapfolyadék alulegyensúlyozott fúrási 
műveletekhez, ami rendszerint rendelkezésre áll, olcsó, összeférhető a 
formáció anyagával és a rétegből beáramló további víztől nem hígul. A 
magas sótartalmú rétegvíz sűrűségének csökkentésére viszont több gázra 
van szükség, valamint erősebb a korróziós hatása. 
Édesvíz: olcsó, kis sűrűségű és kémiailag összeférhető a rétegvizekkel. Ezek 
a legfőbb előnyei az édesvíz használatának, viszont könnyen reakcióba 
léphet a rétegek agyagtartalmával. 
Híg sósvíz: a folyadék rétegkárosító hatását elektrolitok alkalmazásával 
kémiailag gátolják, például 3%-os KCl oldattal. 
Nyersolaj: tulajdonságai hasonlítanak a rétegvízhez, többek között ez is 
könnyen rendelkezésre áll és összeférhető a rétegtartalommal. Nyersolaj 
használatával, kis sűrűségének köszönhetően gáz hozzáadása nélkül is 
előállítható alulegyensúlyozás ”normál” nyomású formációk esetén, így 
lényegesen leegyszerűsíti, és kevésbé teszi költségessé a kivitelezést. 
Használata nagy körültekintést igényel, mivel tűzveszélyes, reológiája és 
furadék kiszállítási tulajdonságai gyengébbek, nagy mennyiségű gázt képes 
oldani, illetve rongálhatja a berendezéseket. 
Tisztított kőolaj: használata biztonságosabb, mivel gyulladáspontja 
magasabb, de egyébként hasonló problémákat idéz elő, mint a nyersolaj. 
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3.5 Gáz adagolási módszerek 
 
Az alulegyensúlyozott fúrások során a gáz-folyadék keveréket használó 
technikák alapvetően két módszert használtak sikeresen a gáz fázis 
besajtolására [21]. Az első esetében még az iszap fúrószárba történő 
beszivattyúzása előtt, a felszíni berendezéseken keresztül megtörténik a gáz 
hozzáadása. A másik módszer alkalmazásakor a gáz injektálására a lyuk 
talpán a gyűrűstérben kerül sor, ehhez mindenképpen ki kell képezni a gáz 
útjául szolgáló teret, erre három módszer alakult ki, a kisméretű cső 
beépítése, erre a célra egy mikrogyűrűstér kiképzése és egy korábban 
gázbesajtolással termelő olajkút meglévő gázszelepeit is lehet erre a célra 
használni. 
3.5.1 Adagolás a fúrószáron keresztül 
Ez a leggyakrabban alkalmazott módszer, a fúrószárban már a kétfázisú 
közeg áramlik, hiszen az összekevert gáz és folyadék elegyet együtt 
szivattyúzzuk le a fúrószárban. A gáz és a folyadék arányával 
szabályozhatjuk a formáció nyomásánál kisebb lyuktalpi nyomást biztosító 
gyűrűstéri hidrosztatikus nyomást. Az alulegyensúlyozás eléréséhez nem 
szükséges a fúrószár módosítása, mivel a gáz és a folyadék a felszínen 
keveredik össze, ezért ez a módszer általában olcsóbb a többinél és jobban 
alkalmazható olyan kutak kiferdítésénél, ahol a hozzáférés korlátozott. A 
módszer két fő hátránya az, hogy öblítési szünetben pozitív nyomáshullám 
keletkezhet és hogy a fúrószárban lévő gáz-folyadék keverék nem továbbítja 
az MWD műszer nyomáshullám jeleit. Az elektromágneses MWD műszer 
alkalmazható, mivel ez a formációkon keresztül küldi a jeleket. 
3.5.2 Adagolás kisméretű csövön keresztül 
Ebben az esetben egy kis átmérőjű (1”-os) csövet erősítenek az előző 
béléscső rakathoz és ezen a csövön át öblítik a gázt a gyűrűstérbe, ahol 
összekeveredve az ott lévő folyadékkal kétfázisú áramlást hoz létre a 
befecskendezési ponttól a felszínig, ezzel csökkentik a hidrosztatikus 
nyomást az alulegyensúlyozott viszonyok kialakulásáig. A hagyományos 
MWD eszközöket lehet használni, mert a fúrószárban folyamatos folyadék 
fázis található. A kis átmérőjű cső használata ugyanakkor leszűkíti a fúrható 
lyuk méretét. 
3.5.3 Adagolás az erre a célra kiképzett mikro-gyűrűstéren keresztül 
A mikro-gyűrűstéret úgy lehet megvalósítani, hogy az előző béléscsőrakaton 
belül egy másik béléscsövet is beépítünk a fúrás megkezdése előtt. Az így 
kiképzett új gyűrűstéren keresztül öblíthetjük a gázt a lyuktalpra, ahol 
elkeveredve a lyukbeli folyadékkal áramlik fel a felszínre. A hagyományos 
MWD eszközök alkalmazhatók, mivel a gáz és a folyadék csak a 
gyűrűstérben keveredik össze. Mivel a mikro-gyűrűstér teljes gyűrűsteret 
képez, ezt a megoldást 90°-ig ki lehet ferdíteni. A második béléscső 
kiépíthető és újra felhasználható.  
 



 27

 
4.ábra Gáz adagolási módszerek 

 
3.5.4 Adagolás a kiképzett kút szerelvényein keresztül 
Abban az esetben, ha már egy kiképzett gázliftes olajkútban kell 
alulegyesúlyozott műveleteket elvégezni, akkor a már beépített szelepeket is 
fel lehet használni a gyűrűstéri fluidum könnyítésére. 
A gyűrűstéri adagoláshoz mindig nagyobb gázmennyiség szükséges 
ugyanolyan körülmények eléréséhez, ez és a megvalósításuk is növeli a 
költségeket. A fúrószáron keresztüli besajtolás előnye az, hogy nem igényel 
további lyuktalpi eszközöket és alacsonyabb gázmennyiséggel is kisebb 
lyuktalpi nyomás és jobb hidraulika érhető el, bizonyítottan ez a 
leggazdaságosabb és általában könnyen megvalósítható módszer. 
Végül a különböző adagolási módszerek együttes alkalmazásával nagyon kis 
talpi nyomás érhető el, például Teichrob [22] beszámolt egy esetről, amikor a 
fúrószáras és a mikrogyűrűstéri adagolást egyszerre alkalmazva tudták 
biztosítani azt a lényegesen magasabb gázáramigényt, ami a kis nyomású 
rezervoár átfúrásához volt szükséges. 
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3.6 Felszíni berendezések 
 
Az alulegyensúlyozott fúrási technológia csak a hagyományos technológia 
esetében alkalmazott felszíni eszközökkel nem megvalósítható, azokat az 
alábbiakban ismertetett eszközökkel ki kell egészíteni a fúrás biztonságos 
végrehajtása és a megfelelő lyuktalpi körülmények elérése érdekében. A 
felszíni berendezések összeállítását a kiválasztott öblítő folyadék és a fúrás 
során kitermelt formáció tartalom fajtája és mennyisége határozza meg. A 
hagyományos fúróberendezések néhány átalakítással alkalmassá tehetők az 
alulegyensúlyozott fúrásra. 
Nitrogénegység 
Napjainkban az alulegyensúlyozott fúrások elterjedt öblítőközege a hab. A 
habképzéshez a leggyakrabban a robbanásveszélyt nem okozó nitrogén 
szükséges. A nitrogénegységek feladata, hogy a fúrás helyszínén a nitrogén 
kellő mennyiségben folyamatosan rendelkezésre álljon. 
A nitrogénegységeknek két alapvető típusa van: 

1. A hagyományos nitrogénegység 7 m3 folyékony nitrogént tud tárolni, a 
besajtolt gázáram mennyiségét egy speciális szivattyú löketszámának 
változtatásával, továbbá a hengerbetétek méretének változtatásával 
érhetjük el. Ha nagyobb gázmennyiségre van szükség, akkor további 
25 m3-es szállítótartályok helyszíni telepítésével az igény kielégíthető. 

2. E téren új irányt mutat az ún. membrán-levegő szeparátor. Ezzel a 
berendezéssel a fúrás helyszínén állítható elő a levegőből 
nitrogéngáz. További előnye, hogy a tartályok helyszínre szállításának 
és a folyékony nitrogén vásárlásának a költségeit is megtakaríthatjuk. 

Kompresszorok 
A gáz vagy hab öblítőközegek előállításához kompresszorokat is alkalmazni 
kell. Hátrányuk a viszonylag kis üzemnyomás, ezért gyakran nyomás-
fokozóval együtt alkalmazzák. 
Nyomásfokozók (boosterek) 
Biztosítják, hogy az öblítőközeg a szükséges nyomáson jusson el a 
lyuktalpra és így lehetővé teszik az optimális lyuktalp tisztítást és furadék 
kiszállítást. 
Nyomás alatt ki- és beépítő egység (Snubbing unit) 
Az alulegyensúlyozott fúrásoknál a kút mindig nyomás alatt van, még a ki- és 
beépítések folyamán is. Általában a hagyományos módszerekkel is 
elvégezhető a művelet, de a nagy nyomás miatt és ha rövid fúrószár van a 
fúrólyukban, akkor a fúrószár nagy sebességgel kilökődhet. Ennek 
megakadályozására és a beépítéshez szükséges ellenerő kifejtéséhez 
használják a nyomás alatti beépítő egységet. 
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Forgó kitörésgátló (RBOP) 
A hagyományos kitörésgátlók arra nem alkalmasak, hogy rajtuk keresztül 
végezzük el a ki- és beépítést, mivel a kút állandóan nyomás alatt van. Erre a 
célra egy új kitörésgátló típust, a forgó kitörésgátlót fejlesztették ki. 
A forgó kitörésgátló a fúrócső vagy a forgatórúd külső felületére tapadó 
gyűrűs betéttel zár. A megfelelő zárási nyomást hidraulikus berendezés 
biztosítja, ami tág nyomáshatárok között szabályozható. A régebbi típusoknál 
a rászorítást a gyűrűstérben levő öblítőközeg nyomása hozza létre, de ennek 
hátránya, hogy a ki- és beépítéskor nem lehet vele teljes értékű zárást elérni. 
Lefúvató rendszer 
A lefúvató rendszer feladata a megfelelő ellennyomás megtartása (állítható 
szelepekkel az ellennyomás változtatható), továbbá a gyűrűstérből feláramló 
öblítőközeg elvezetése. A lefúvató rendszerből öblítőközeg  

• szeparátorba, 
• mintavevőbe, 
• iszapgödörbe, 
• vagy tartályrendszerbe vezethető. 

Speciális vészlefúvató berendezés (ESD) 
Ezt az egységet közvetlenül a forgó kitörésgátlóhoz csatlakoztatják. Szerepe 
akkor van, mikor a forgó kitörésgátló alatt elhelyezkedő gyűrűs vagy pofás 
kitörésgátló működését valamilyen okból szüneteltetni kell (pl. betétcsere). 
Ekkor a kitörésgátlók közti térben kialakult nyomástöbblet ezzel lefúvatható. 
Mintavevő furadék fogó (sample catcher) 
A mintavétel a zárt rendszerben nem oldható meg a hagyományos 
módszerekkel, a furadékmintát általában a szeparátor tartályából gyűjtik. Sok 
esetben azonban a mintavevőt a kitörésgátló és a szeparátor közti vezetékbe 
építik be, ami a geológiai vizsgálatokhoz, vagy a rétegsor megállapításához 
szükséges mintavételt lehetővé teszi. A folyamatos mintavételezést 
párhuzamosítással oldották meg. 
3 vagy 4 fázisú szeparátor 
Az alulegyensúlyozott fúrásnál használt 3 vagy 4 fázisú szeparátorok a 
termelésnél használt vízszintes szeparátoroknak a követelményekhez 
igazított, módosított változatai. A szeparátoroknak a kútból feljutó folyékony 
szénhidrogének, víz, vízbázisú öblítőfolyadék, gázok (termelt vagy 
beinjektált) és a furadék, tehát három vagy négy fázist kell szétválasztani. 
Ezek a szeparátorok 1,5-3 bar (20-50 psi) nyomáson működnek, de akár 15-
30 bar-ig (200-500 psi) használhatók. A gázszeparálás csak alacsony 
szeparátornyomásnál hatékony. 
Furadék szűrő 
A furadék szűrőt a háromfázisú szeparátoroknál használják kis átmérőjű lyuk 
fúrásakor, ahol meghatározott mennyiségű furadék keletkezik. Jó példa erre 
a felcsévélt termelőcsővel végzett fúrás. Ilyenkor egy homokcsapdát vagy 
egy szűrőt helyeznek el a szeparátor belépő áramába. Ezzel a 
szeparátorban fellépő erózió mértéke csökkenthető.Fűtőberendezés 
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A kis molekulatömegű szénhidrogének és a víz kis nyomáson képes a 
hidrátképződésre. Ez akadályozza a folyadékáramot és veszélyt jelent a 
szeparátor működésére is. Általában a kútból visszatérő közeg nem elég 
meleg ahhoz, hogy megakadályozza a hidrátképződést. Ez fokozottan igaz 
abban az esetben, ha ennek még a gáztartalma is nagy, ami jelentősen 
lecsökkenti az áramló közeg hőmérsékletét. Ilyenkor célszerű 
fűtőberendezést szerelni a lefúvató vezetékre. A fűtőberendezés nagy 
viszkozitású gázos olaj szeparálásakor is előnyösen használható. 
Fáklyarendszer 
A fáklya az alulegyensúlyozott rendszerek egyik jellemző felszíni egysége. A 
szeparátor által a folyadéktól elválasztott szénhidrogén gázokat a fáklyára 
vezetik és elégetik, a besajtolt nitrogén gázt pedig gáztartályokba gyűjtik. 
Visszacsapószelep 
Nem felszíni berendezés ugyan, de a rendszer igen fontos egysége a 
fúrócsőbe beépített két visszacsapószelep. Ezeket a fúróátmenetbe vagy a 
súlyosbító felett közvetlenül és attól egy rakattal feljebb helyezik el. (A 
kettőzés biztonsági okokból történik.) Feladata az öblítőközeg 
visszaáramlásának megakadályozása. 
 
3.6.1 A felcsévélhető termelőcsővel végzett fúrás 
A felcsévélhető termelőcső (CT) múltja mindössze a ’60-as évek közepéig 
vezethető vissza, elődje egy haditechnikai fejlesztés, amit átvett az olajipar. 
Az első igazi CT egységet 1962-ben készítették a homokdugók kiöblítésére a 
Gulf Coast olaj-, illetve gázkútjaiból. Magyarországon az 1980-as években 
jelent meg. A technológia egyre népszerűbbé vált és az 1990-es években 
már több mint 500 CT egység dolgozott a világon. A CT-t ma már különböző 
célokra használják világszerte, melyek közül egyik legújabb alkalmazási 
terület a fúrás, amivel számos olyan probléma is gazdaságosan megoldható, 
ami hagyományos fúróberendezéssel egyáltalán nem vagy csak nehezen 
kivitelezhető [23-25]. Az alulegyensúlyozott fúrás a felcsévélhető 
termelőcsöves technikával együtt különösen jól alkalmazható, hiszen 
folyamatosan fönt lehet vele tartani az alulegyensúlyozást, illetve a nagy 
gyűrűstéri áramlási sebességeknek köszönhetően jó a furadék kiszállítása és 
mindemellett biztonságos is, magasabb az alkalmazható felszíni nyomás és 
a fúrószárat nem szakaszosan kell összeállítani, hanem folyamatosan 
építhető be a termelőcső dobról [26-28]. A módszer hátránya, a viszonylag 
kis fúrható lyukátmérő, illetve a nagy súrlódási nyomásveszteség a fúrás 
alatt. 
Egy ilyen fúrási művelet megtervezése rendkívül összetett feladat. Bár 
Magyarországon még nem állnak rendelkezésre a CT-vel történő fúrás 
biztonságos végrehajtásához szükséges kiegészítő eszközök és 
berendezések, de egy rossz kifejlődésű, kis permeabilitású formációra 
vonatkozóan elvégeztük a tervezést [29]. A kőzet megfelelő konszolidáltsága 
miatt az alulegyensúlyozott technológia biztonságosan kivitelezhetőnek 
bizonyult és ez a mószer megoldhatja a telep termelési problémáit is. 
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4. ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI MÓDSZEREK 
 
A hagyományos, túlellensúlyozott technológia esetében az öblítő 
folyadéknak néhány, nagyon fontos funkciót kell ellátnia, például kenés, 
hűtés, furadékszállítás, a lyuktalpi nyomás biztosítása, a lyuktalpi motor 
energia ellátása és az iszaplepény kialakítása a folyadék és a szilárd anyag 
ki/beszűrődés megakadályozására. Adalékanyagokat és kémiai anyagokat 
adagolunk az iszap tulajdonságainak beállításához, például: 

• Az elsődleges kitörésvédelem biztosítására, sűrűségnövelő 
anyagokat, 

• A minimális iszapveszteség érdekében, az iszaplepényt javító 
anyagokat, 

• A megfelelő kúttisztításért kémiai és viszkozitás javító anyagokat. 
Mivel alulegyensúlyozott technológiánál az alapvető iszap funkciók 
lényegesen különböznek, ezért az alkalmazott folyadék tervezése is eltér a 
hagyományostól. Az alulegyensúlyozott technológia megelőzi az 
iszapveszteséget, ezért az iszaplepényt javító adalék nem szükséges. A 
termelt formáció fluidum az öblítő folyadékkal együtt általában növeli a 
gyűrűstéri áramlási sebességet, ez javítja a kút tisztítását és ezért a 
viszkozitásnövelő adalék kevésbe kritikus. A formáció nyomásától és az 
alulegyensúlyozottság lehetséges mértékétől függően szükség lehet 
sűrűségnövelő adalékanyagra. 
 

4.1 Fúrás gázzal 
 
Gázzal történő fúrás során komprimált gázt használunk iszap helyett. A 
modern alulegyensúlyozott technológia első alkalmazásainál, az 1950-es 
években levegővel fúrták át a fedőkőzeteket a fúrási sebesség növelése 
érdekében. A nagyobb előrehaladás keltette fel az érdeklődést a technológia 
iránt. 
 
4.1.1 Lyuktisztítás és a szükséges gáz mennyisége 

A fúrási tevékenység nagyon gyorsan lehetetlenné válik abban az esetben, 
ha az öblítő folyadék nem képes a keletkező furadékszemeket a lyuktalpról 
elszállítani. Gáz esetében is pontosan ez a legfontosabb funkciója, hiszen ha 
a gáz nem képes a kőzet darabkáit a fúrólyukból kiöblíteni, akkor reális 
annak a veszélye, hogy az öblítési szünetekben a fúrószár mellett 
felhalmozódó furadékszemcsék miatt a fúrószár megszorul. Bármilyen gázzal 
történő fúrás esetében a legfontosabb az, hogy meghatározzuk a megfelelő 
lyuktisztításhoz szükséges gáz áramlásának a sebességét. 
Alapvető kérdés: hogyan tudja a gázáram kiöblíteni a furadék szemeket. Az 
áramló gáz húzó/toló erőt fejt ki minden egyes kőzet darabkára a gravitációs 
erővel szemben. Ha a húzó erő nagyobb, mint a gravitációs, akkor a furadék 
felfelé mozog, ha nem, akkor a lyuktalp felé esik vissza. Fizikai ösztöneink és 
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a mindennapos tapasztalatunk alapján érezzük, hogy ha növeljük a gáz 
áramlási sebességét, akkor nő a kőzetdarabkákra ható húzó erő és a 
furadékok kiáramlási sebessége is. A gravitációs erő -függetlenül a gáz 
sebességétől- állandó, ezért létezik egy minimális gáz sebesség, amelynél a 
furadékok mozgása megindul, és ha növeljük a gáz sebességét, akkor a 
furadékok sebessége is nagyobb lesz. Ugyancsak érezzük azt is, hogy ha a 
furadék mérete nagyobb, akkor csak nagyobb gáz áramlási sebesség képes 
az adott kőzetdarabkát megmozdítani. 
A szakirodalom gyakran nevezi a gázzal (levegővel) végzett fúrást 
„porosnak”, hiszen a fúrásoknál gyűjtött furadékminták általában nagyon 
finom, apró szemcsés porok és ezek valószínűen nem a fúró által kipattintott 
kőzetdarabkák. Johnson [30] több mint 10 mm-es, két sekély mélységű 
levegővel fúrt kútból származó furadék szemekről számol be. Bruce és társai 
[31] és Pratt [32] a súlyosbító rakat végéhez és a fúróhoz elhelyezett 
furadékgyűjtőből származó olyan kőzetdarabokat említenek, amelyek mérete 
25 mm volt. Ebből az következik, hogy az ilyen nagyméretű furadékszemek 
mindaddig a lyuktalpon maradnak, amíg szét nem töredeznek annyira, hogy 
az adott áramlási sebesség ki tudja őket szállítani. 
A furadékszállítást erősen befolyásolja a levegő kompresszibilitása. A 
gyűrűstérben felfelé áramló gáz nyomásvesztesége növeli a gáz lyuktalpi 
nyomását. A gyűrűstérben elhelyezkedő furadék és gáz tömege és a gáz 
sűrűsége is egyenes arányban van a gáz nyomásával. Következésképpen -
feltételezve, hogy a kút geometriája nem változik- a gáz sebessége csökken 
a növekvő kútmélységgel. Tehát egyre nagyobb gázáram szükséges a 
mélyülő kút fúrásához. 
Supon és Adewumi [33] egy 3 ½” átmérőjű, kb. 8 m mély kúton végzett 
kísérletek közben vizsgálták meg a gázzal történő fúrás közben kialakuló 
fúvóka nyomásokat és áramlásokat, az 5. ábrán láthatók a megállapításaik. 
A fúvóka sebességet úgy definiálták, mint az a sebesség, ami alatt a gáz 
áramlás nem elégséges a furadék kiszállítására. A szerzők azt ajánlják, hogy 
a minimális lyuktalpi nyomással járó gáz sebességhez tartozó gázáram 
legyen a furadékszállítás optimális árama. A vizsgálataik során 
megállapították, hogy az optimális sebesség növekszik a furadék átmérő és 
a fúrási sebesség növekedésével, azaz a minimális gyűrűstéri 
nyomásveszteség növekszik a furadékok méretének és az előrehaladás 
emelkedésével.  
Ferde kutakban a helyzet bonyolultabb, mivel a furadékok súrlódnak a lyuk 
falán és az így fellépő súrlódási és a gravitációs erőt együttesen kell a gáz 
áramnak legyőzni ahhoz, hogy a furadék szemek a felszínre kerüljenek. 
Hagar és társai [34] mérsékelt ferdeségű kutakban (a maximális ferdeség 12 
fok volt) vizsgálták a furadékszállítást. Azt állapították meg, hogy az optimális 
gáz (levegő) sebesség nő a ferdeség növelésével, amit a növekvő súrlódási 
erőnek tulajdonítottak. Kísérleteik során a minimális nyomáseséshez 
tartozónál nagyobb gázárammal a keletkezett furadékágyakat meg tudták 
szüntetni. 
A fúrószár forgatása azzal segít a furadékok kiszállításában, hogy a 
leülepedett furadékokat felkavarja, és így azok könnyebben bekerülnek a 
folyadékáramba. 
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A levegő sebessége a gyűrűstérben
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5. ábra A gyűrűstéri nyomásveszteség a levegő áramlási sebesség 

függvényében 
A gyűrűstér geometriája szintén befolyásolja a kőzettörmelék mozgását. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a fúrólyuk alsó szakaszában, jellemzően a 
súlyosbító rakat körül, általában nincs probléma, hiszen itt a legszűkebb a 
gyűrűstér, tehát a gáz (levegő) sebessége és az általa keltett húzó erő is itt a 
legnagyobb. Kényes szituáció alakulhat ki azonban a súlyosbító rakat felső 
végénél, ahol a gyűrűstér keresztmetszete jelentősen megnő és így a gáz 
(levegő) sebessége lecsökken. Ha a feláramlási sebesség nem elégséges a 
furadékok kiszállításához, akkor először itt fognak a kőzetszemcsék 
felhalmozódni. Ez teljesen érthető, hiszen a sebesség a gyűrűstér 
átmérőjének négyzetével arányos, s így az átmérő kismértékű növekedése 
(kimosódás) is jelentős sebességeséshez vezethet, rontva a furadék 
kiszállítás hatékonyságát. 
Jelentős mennyiségű gázbelépés a fúrólyukba nagymértékben növelheti az 
áramlási sebességet megnövelve az áramlás nyomásveszteségét a belépési 
ponttól a felszínig és a gáz (levegő) nyomását a belépési pont alatt. Ez 
csökkenti a gáz sebességét a belépési pont alatt és a furadék kiszállítás 
hatékonyságát. 
A fentiek alapján könnyen belátható, hogy a gáz (levegő) sebessége és a 
felszíni besajtolási ütem közötti összefüggés nem hanyagolható el. Bár 
többek közt Schoeppel és Sapre [35], Machado és Ikoku [36], Mitchell [37], 
Puon és Ameri [38], és Wolcott és Sharma [39] közöltek a hatékony 
furadékszállításhoz szükséges gáz (levegő) besajtolási ütemére vonatkozó 
összefüggéseket, de mindnek az a problémája, hogy ismerni kell a kút 
geometriáját és a furadékok alakját és méretét, ami pedig elég ritkán áll 
rendelkezésre, ezért talán a leginkább alkalmazott módszert Angel [40] 
jelentette meg. Angel azt feltételezte, hogy a hatékony lyuktalpi 
furadékszállításhoz a gáz (levegő) kőzetszemekre ható kinetikus 
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energiájának meg kell egyeznie a normál körülmények közöttivel. Angel 
mészkőben mélyített, sekély mélységű kutak fúrásából származó adatok 
alapján, miszerint a furadékszállítás akkor volt hatékony, amikor a gáz 
(levegő) felszíni gyűrűstéri sebessége nagyobb volt 15 m/sec-nál és 
egyszerűen feltételezve, hogy az összes furadék egyforma méretű és alakú, 
ezt választotta a furadékszállítás kritériumának. Johnson kimutatta, hogy ez 
megfelel Gray [41] vizsgálatainak is. 
Összefoglalásul megállapítható, hogy több módszer létezik a furadékszállítás 
és a nyomás viszonyok elemzésére, mind különböző ajánlásokat tesz a 
szükséges gáz (levegő) áramára vonatkozóan. Guo és társai [42] elvégeztek 
a fenti módszerek összehasonlító vizsgálatát 6. ábra.  
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6. ábra A szükséges gázáram nagyságának összehasonlítása 

Azt állapították meg, hogy nincs egy és csakis egy megfelelő öblítési ütem az 
adott kút fúrásához és nincs univerzális módja a gáz (levegő) folyadék-
áramának meghatározásának sem. 
 
4.1.2 Fúrás közben kialakuló nyomások 

A hagyományos technológia alkalmazásakor az állócső nyomása közvetlen 
információkat hordoz a lyuktalpi kürölményekről, hiszen összenyomhatatlan 
folyadék esetében az állócsőnyomás és a lyuktalpi nyomás közötti kapcsolat 
triviális. Amennyiben a fluidum összenyomható, akkor az összefüggés 
bonyolultabb. Az állócsőnyomás a fúró alatti nyomás, a fúrón és a fúrószáron 
elszenvedett nyomásveszteség összege. A korábban említett különböző 
lyuktalp tisztítási elemzések foglalkoznak a szükséges lyuktalpi nyomással is. 
Összecsengő következtetésük az, hogy alapvető különbség van a 
nyomásviszonyokban akkor, amikor a gáz a fúrón hangsebességgel áramlik 
át és akkor, amikor nem, hiszen akár jelentős változás is lehet a gyűrűstér 
nyomásában valamilyen probléma következtében, de ez semmilyen hatással 
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nem lesz az állócső nyomására, ha a fúrón a gáz hangsebességgel áramlik 
át. Ebből következően bármilyen kis változást az állócső nyomásában 
figyelmezető jelként kell értékelni és meg kell tenni a szükséges 
intézkedéseket. 
 
4.1.3 Lehetséges problémák 

Vízbelépés 
Permeábilis, víztartalmú formációk vagy repedezett tárolók átfúrásakor víz 
léphet be a kútba. Amint egy vízcsepp belép, a nagysebességű gázáram 
szétporlasztja apró cseppekre, amiket a felszínre is szállít. A felfelé mozgó, 
száraz kőzetszemek hajlamosak felszívni a vízcseppeket és így Cooper és 
társai [43] szerint kismértékű vízbeáramlás esetén képesek a kutat szárazon 
tartani. Az adott ütemű gázöblítéshez azonban létezik egy olyan vízbelépési 
határ, ami fölött a kőzetszemek már olyan nedvessé válnak, hogy 
összetapadva furadékgyűrűt alkotnak ott, ahol a gázáram sebessége 
változik, tehát a súlyosbító rakat felső végénél, 7. ábra. 

 
7. ábra A furadékgyűrű kialakulása 

Ebben a furadékgyűrűben megszorul a szerszám és ez akár tűzhöz is 
vezethet. A furadékgyűrű kialakulását az állócső nyomás kismértékű 
növekedése jelzi. Még nagyobb mértékű folyadék belépést a gázáram már 
nem képes porlasztani, ekkor alakul ki a dugós áramlás a gyűrűstérben. A 
felfelé áramló vízdugó lyukfalstabilitási problémákat okozhat.  
A vízbelépés következményei és az ezeket helyrehozó intézkedések a 
belépés mértékétől függnek. Olyan kis mennyiségű vízbelépést, amit a 
furadékok felszívnak, nem lehet észlelni, ezért általában a vízbelépés első 
jele az, hogy a kilépő gázáram nem „poros”, de ezt is csak a furadék 
mintavevő rendszeres ellenőrzésével lehet észrevenni. 
A vízbelépés kizárására többféle módszer vethető be, amelyek a víz 
belépését megakadályozó anyagot juttatnak le a vízadó rétegbe vagy annak 
felületére. A legrégibb módszer a víztartalmú réteg elcementezése, ami 
egyedüliként vezethet sikerre természetes repedezettséggel rendelkező 
víztárolók esetében. Hower és társai [44] két különböző vízkizárási módszer 
üzemi kísérletéről számolt be. Az egyik alapja gyanta, ami használható 
tisztán és szilárd szemcsékkel elkeverve. A másik pedig egy gélesedő 
vízbázisú polimer keverék. Mindkét rendszerrel kb. 130 bar differenciális 
nyomást tudtak lezárni. 
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Gázok használatával is el lehet érni a víz kizárását. Goodwin és Teplitz [45] 
módszere szerint először alumínium-szulfát keveréket, majd ammóniát kell 
szivattyúzni a formációba, ahol a reakciójuk eredménye alumínium-hidroxid, 
ami szilárd halmazállapotú és elzárva a kőzet pórusait megszünteti a víz 
beáramlását. 
Becker és Goodwin [46] a gáz halmazállapotú szilikon-tetrafluoridot 
használták a víz kizárására. Ez reagált a formáció vízzel és a képződött 
hidratált szilikondioxid zárta el a pórusokat. 
Levegővel történő fúrás közben megoldásként szóba kerülhet a ködös vagy a 
habos fúrásra való áttérés is. 
 
Tűz 
A levegő használata esetén számolni kell a tűz keletkezésének a veszélyével 
is. Tűz akkor keletkezik, amikor az öblítő közegként alkalmazott levegőben a 
formációból származó szénhidrogén gáz vagy olaj, esetleg szénpor 
koncentrációja éghető tartományban van, például a 8. ábrán a csíkozott 
területre esik a lyuktalpi nyomás és a gáztartalom függvényében és egy 
gyújtóforrás ezt a keveréket meggyújtja.  
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8. ábra A földgáz gyúlékony tartománya 
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Cooper és társai [43], valamint Grace és Pippin [47] kimutatták, hogy a 
legtöbb tüzet megelőzi a furadékgyűrű kialakulása, ami elzárva a levegő útját 
növeli a nyomást a furadékgyűrű alatt és ezzel a gáz hőmérséklete is 
emelkedik. Ha nincs levegő áramlás, akkor csekély mértékű szénhidrogén 
belépés is gyorsan kialakítja a robbanóképes elegyet. Már a robbanóképes 
elegy összenyomása is gyulladáshoz vezet, de a szikrázás és a súrlódás is 
gyújtóforrás lehet.  
A tüzet nagyon nehéz észlelni, de a fúrószárban elvégzett hőmérséklet-
szelvényezés kimutatja. A tűz általában megolvasztja a fúrószárat. Cooper 
és társai [43] arról tudósítottak, hogy a lyuktalpi tűzből származó salak és 
hamu akár több mint száz méterre is felszállhat a lyukban. A sérült csöveket 
nehéz kimenteni, ezért általában a kutakat ki kell ferdíteni. 
A tűz megelőzésének kézenfekvő módja, hogy megakadályozzuk a 
robbanóképes keverék keletkezését és kizárjuk a lehetséges 
gyújtóforrásokat. Az öblítő közeg cseréje, levegő helyett földgáz, vagy 
valamilyen inert gáz (nitrogén), is biztonságos. A furadékgyűrű 
kialakulásának elkerülése is hatékonyan segíti a megelőzést. Talán a 
leggyakrabban használt módszer a ködös áramlás alkalmazása. Cooper és 
társai [43] több lépésből álló módszert ajánlanak a tűz megelőzésére. 
 
A lyukfal instabilitása 
Általában a gázzal történő fúrás közben alakul ki az a legkisebb lyuktalpi 
nyomás, ami mechanikai jellegű instabilitási problémákhoz vezethet, 
különösen gyengén kompaktálódott formációk esetében. Ez akkor veszélyes, 
ha olyan nagy kőzetdarabok is kitörnek a lyuk falából, amiket az adott 
gázáram nem képes a felszínre szállítani. Ebben az esetben a nagy 
kőzetdarabok mindaddig a lyuktalpon maradnak, míg annyira össze nem 
töredeznek, hogy a gáz ki tudja őket szállítani. Ha tovább nő a lyukfal 
eróziója, azaz olyan sok nagyméretű kőzetszemcse kerül a fúrólyukba, hogy 
a talpi kőzetaprítás már nem képes feldolgozni, akkor a kőzettörmelék eltömi 
a gyűrűsteret. Ez növeli a gáz nyomását csökkentve az áramlási sebességet, 
ami annyira lerontja a lyuktisztítás hatékonyságát, hogy már a kicsi 
furadékszemek sem kerülnek ki a fúrólyukból. A lyukfal beomlása növeli a 
gyűrűstér keresztmetszetét, ez csökkenti az áramlási sebességet tovább 
rontva a lyuktisztítást. Ebben az esetben be kell fejezni a gázzal való fúrást, 
hiszen nem valószínű, hogy a gáz besajtolási ütemét kellőképpen növelni 
tudjuk. 
 
4.1.4 Az alkalmazott gáz kiválasztása 

Az első alulegyensúlyozott fúrásoknál levegőt alkalmaztak, hiszen a levegő 
rendelkezésre áll mindenütt és viszonylag olcsó megoldást jelentett. Akkor a 
tiszta levegős rendszert biztonságosan tudták használni, mert kemény és 
száraz fedőkőzeteket fúrtak át. Ugyanakkor szén és szénhidrogén mezők 
fúrásakor jelentős a robbanásveszély. A korrózió is gondot okozhat, ha 
rétegvíz is jelen van. Ezeket a lehetséges problémákat felismerve került 
előtérbe valamilyen inert gáz alkalmazása, hiszen -például a nitrogén- 
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legnagyobb előnye az, hogy a szénhidrogén gázokkal nem képez 
robbanóképes keveréket és ezzel a lyuktalpi tűz lehetőségét kizárja. 
Nem kell teljesen, 100 %-os tisztaságú nitrogén gázt alkalmazni ahhoz, hogy 
megelőzzük a talpi tüzeket. Allan [48] vizsgálatai kimutatták, hogy a levegő, 
nitrogén és a szénhidrogén gázok keveréke nem tűzveszélyes, ha az oxigén 
koncentrációját a kritikus szint alatt tartják. Atmoszférikus nyomáson legalább 
12,8 % oxigén szükséges a meggyulladáshoz. A tűzveszélyességhez 
szükséges minimális oxigén koncentráció függ a fennálló nyomástól ez a 9. 
ábrán látható: 
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9. ábra A tűzveszély minimális oxigén koncentrációja a nyomás 

függvényében 
Allan [48] vizsgálatai szerint tehát az öblítő közegben legalább 8 % 
oxigénnek kell lenni ahhoz, hogy tűzveszélyessé váljon. Az iparban 5% alatti 
oxigén koncentráció elfogadható, de kénhidrogén jelenlétében ez is 
robbanásveszélyes lehet, Mehta és társai [49]. Nitrogén a helyszínen 
generálható, vagy szárazföldön cseppfolyós állapotban odaszállítható. 
Mindkét megoldás költséges, de az oxigén kis mennyisége is tűz- és 
robbanásveszélyt eredményezhet, valamint korróziót okozhat.  
A kúttisztítás teljesen hasonló módon és hatékonysággal történik mind a 
levegő és mind a nitrogén használata esetében, hiszen nitrogén és a levegő 
sűrűségében nagyon kicsi az eltérés. A kiválasztott öblítési ütem rendszerint 
kompromisszumot jelent a kúttisztítás hatékonyságának növelése és a 
növekvő a nitrogén ára és a kompresszorok bérleti díja és az üzemanyag 
költsége között. A nitrogén besajtolási ütemének növelése sokkal 
költségesebb, mint a levegőé. 
Megállapíthatjuk, hogy a nitrogén használatával a tűz- és robbanásveszélyt 
ki lehet küszöbölni, de a furadékgyűrű kialakulása ekkor is gondot okozhat. 
Allan [48] szerint a nitrogén használatának a legnagyobb korlátja a 
gazdaságosság. 
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Földgáz 
Öblítő közegként földgázt is lehet alkalmazni, amennyiben elérhető a 
megfelelő mennyiségben, ezzel megelőzhető a tűzveszélyes keverék 
kialakulása a lyuktalpon. A felszínen viszont, ha a gáz kiszabadul a légkörbe, 
akkor szinte rögtön tűz- és robbanásveszélyes elegyet hoz létre, amit mindig 
figyelembe kell venni a felszíni berendezések összeállításánál. 
A földgáz tulajdonképpen szénhidrogén gázok keveréke, és a sűrűsége függ 
az összetételétől és az egyes gázkomponensek sűrűségétől, például a 
metán relatív sűrűsége 0,55, az etáné 1,05 és a propáné 1,55. A földgázok 
döntő része metán, s így sűrűsége lényegesen kisebb a levegő sűrűségénél, 
jellemzően 0,6 és 0,7 kg/l közé esik. Cummings [50] beszámol egy új-mexikói 
fúrásról, ahol azt tapasztalták, hogy az Angel [40] számításai szerint 
szükséges levegő áramnál 15-30 %-kal több, 0,65 relatív sűrűségű földgáz 
kellett ugyanazon fúrási paraméterek biztosításához, a fúrási sebesség 12-
22 m/óra volt megfelelő kúttisztítás mellett. Megállapították, hogy az 
alkalmazott gáz relatív sűrűsége befolyásolja a fúrási paramétereket, a 
szükséges besajtolási ütem kiszámítható Angel [40] elemzésével, de a 
levegőre kapott értéket az alkalmazott földgáz relatív sűrűségének 
négyzetgyökével elosztva kapjuk meg az ipar által a gyakorlatban is igazolt, 
minimális földgáz áramot, ami 28-34 nm3/min között van. Cummings [50] azt 
is ajánlja, hogy gondosan határozzuk meg a fúrandó kút méretét, mivel egy 
kis méretbeli különbség is a szükséges gázáram jelentős változását 
eredményezi, például 6 1/4”-ről 6 3/4”-re növelve a kút méretét 15-20 %-kal, 
míg 7 7/8”esetében már 40 %-kal több földgázra van szükség. 
Egy másik, jelentős komplikáció abból adódhat, hogy a földgáz viselkedése 
nem ideális. A földgáz reális viselkedése öblítő közegként történő 
alkalmazása során leginkább a kompresszibilitásában jelentkezik, ami azt 
jelenti, hogy bizonyos nyomásokon jobban összenyomható, mint az ideális 
gáz, például 150 bar nyomáson jelentős a különbség, mivel a földgáz 
tényleges sűrűsége kétszer nagyobb annál, mintha ideálisan viselkedne. Ha 
a lyuktalpi nyomást mindenképpen kontrollálni kell, akkor a földgáz ezen 
tulajdonságát figyelembe kell venni. 
A földgáz drágább a levegőnél, tehát ugyanolyan fúrási paraméterek 
biztosításához szükséges földgáz lényegesen drágább, de ha a helyszínen 
megfelelő mennyiségben és nyomáson rendelkezésre áll és az optimális 
viszonyokat sikerül végig fenntartani, akkor nagyon jó és viszonylag olcsó 
megoldást jelent. Ha szállítani kell, akkor már megfontolandó. Bár Allan [48] 
megemlít egy olyan fúrást, ahol bár földgázt használtak, de kétszer 
költségesebb volt a fúrás földgázzal, mint levegővel és a nitrogénes fúrás 
költségeivel volt összehasonlítható, pedig a földgáz a helyszínen elérhető 
volt. A földgáz nagy előnye, hogy visszanyerhető és újra felhasználható. Ha 
oxigén nélkül, tisztán alkalmazzák, akkor nem robbanóképes.  
Vízbeáramláskor a furadékgyűrűvel számolni kell és a beáramlott víz 
elhelyezése költséges lehet a felszínen és fennáll a lyukfal instabilitásának a 
veszélye is. 
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4.2 Fúrás kétfázisú fluidummal 
 
Kétfázisú fluidumról, öblítő közegről akkor beszélhetünk, ha nem csak 
valamilyen gázt vagy folyadékot használunk tisztán, hanem ezek keverékét, 
hiszen a gáz és a folyadék fázis keverésével elérhetjük az öblítő közeg 
kívánt sűrűségét a tiszta gáz és a tiszta folyadék sűrűsége között. Ezeket a 
keverék folyadékokat vagy összefoglalóan „könnyű folyadékokat”, ahogy 
Rankin és társai [51] nevezik őket, a felépítésük és a gáz és folyadék fázis 
relatív aránya alapján osztályozhatjuk ködként, habként és gáztartalmú 
folyadékként. Ködös áramlás esetében a vízcseppecskék nem kapcsolódnak 
egymáshoz, ezért nem a folyadékfázis a folytonos, hanem a gázfázis. A 
habban a folytonos folyadékfázis zárt cellákat alkot a gázbuborék körül. A 
gázos iszapban pedig a gáz különálló, független buborékként van jelen. 
A felépítésük és a tulajdonságaik érzékenyen függnek az adott hőmérséklet 
és nyomás viszonyok mellett kialakuló gáz és folyadék relatív hányadától. 
Nagyon fontos a nyomás szerepe, hiszen a gáznak nagy a 
kompresszibilitása, míg a folyadéknak elhanyagolható, ezért az öblítés alatt 
az öblítő közeg folyamatosan változik és az is lehetséges, hogy többféle 
folyadék stuktúra van jelen egyidőben ugyanazon kút két pontján. 
 
4.2.1 Fúrás ködös fluidummal 

Gázzal történő fúrás során a kismértékű vízbelépés problémájának gyakori 
és teljesen elfogadott megoldása az, ha öblítő közeget váltunk és a 
vízbelépés után a ködös áramlást alkalmazzuk. Ehhez kis mennyiségű vizet 
és habképző anyagot kell a felszínen a komprimált levegőbe injektálni. Ez és 
a formációból származó víz apró cseppekké diszpergálódik és a gázzal 
szinte azonos sebességgel áramlik fel a gyűrűstérben.  
A ködös áramlás során az öblítő közeg ugyanazokat a komponenseket (víz, 
habképző és gáz) tartalmazza, mint a habos áramlás esetében, ezért fennáll 
az összekeverés lehetősége. Ködös az áramlás, ha a folyadék fázis aránya 
1-2 százalék alatt van az adott hőmérsékleten és nyomáson. A fenti ábrán 
látható besajtolási arányok garantálják azt, hogy a közeg köd a fúrószárban. 
A gyűrűstérben viszont, jelentős mennyiségű vízbelépés következtében a 
folyadék aránya oly mértékben megnőhet, hogy a köd habbá alakul át. A 
gyűrűstérben felfelé áramló öblítő közeg nyomása csökken és a gáztartalma 
kitágul, így a hab visszaváltozhat köddé.  
A köd folyadékcseppecskéi a furadék szemekhez hasonlatosak, de mivel 
kisebb a sűrűségük (általában kevesebb, mint a fele) és a méretük is 
lényegesen kisebb ezért -ennek eredményeként- legtöbbször 
feltételezhetjük, hogy a feláramlási sebességük megegyezik a gáz 
sebességével és a gáz áramlási tulajdonságait nem változtatják meg. Ez azt 
is jelenti, hogy a köd áramlás furadékszállítása alapvetően nem hatékonyabb 
a gáz áramlásénál, tehát elméletileg a köd áramlás esetében is nagy 
gyűrűstéri áramlási sebesség szükséges.  
Ugyanakkor az öblítő közeg sűrűsége nagyobb és az áramlási nyomás-
veszteség is nagyobb a folyadékcseppek miatt. Ez növeli a lyuktalpi 



 41

nyomást, ami kisebb gyűrűstéri sebességhez vezet, tehát nagyobb levegő 
besajtolási ütem szükséges ugyanolyan gyűrűstéri sebesség eléréséhez.  
Mitchell [37] fejlesztett ki egy modellt a levegő és köd áramlás furadék 
szállítására. Figyelembe vette a furadék és a folyadék cseppek tömegének 
hatását az áramló folyadék impulzusára és a furadékok süllyedési 
sebességét a ködben. Azt feltételezte, hogy a furadékok átlagos átmérője 9,5 
mm, Gray [41] koefficiensét használta és a folyadékcseppeket vízsűrűségű 
furadékként kezelte, amelyek a levegővel megegyező sebeséggel 
mozognak. A szimuláció igazolta azt, hogy a folyadékcseppek feláramlási 
sebessége egyenlő a gáz sebességével. 
Mitchell [37] összehasonlította a gáz és a köd áramlást ugyanarra a kútra és 
egyforma fúrási sebességet feltételezve. Elemzéséhez Angel [40] módszere 
szerint számította ki a megfelelő lyuktisztításhoz szükséges minimális levegő 
áramot, de a lyuktalpi levegő sebesség meghatározásához már a saját 
modelljét használta. Ez az ütem köd áramlás esetén is hasonló sebességet 
adott a lyuktalpon. Mitchell [37] eredményei a 10. ábrán láthatók, ezek szerint 
a köd áramláshoz 30-40 %-kal nagyobb öblítési ütem szükséges és az 
állócső nyomása és furadék sebessége is 30-40 %-kal magasabb. 
Mitchell [37] eredményeit igazolják Cooper [43] tapasztalatai, aki üzemi 
kísérletei során azt találta, hogy a ködös áramláshoz 30-40 %-kal magasabb 
levegő besajtolási ütem szükséges a megfelelő lyuktisztításhoz és ez a 
nagyobb besajtolása ütem 30-50 %-kal nagyobb állócső nyomást (7 bar) 
jelentett. 
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10. ábra A levegő (gáz) és a köd áramlás összehasonlítása 

 
Lehetséges problémák 
A ködös áramlás választásának legfőbb oka az, hogy ezzel a víztartalmú 
formációk átfúrását követően megelőzhető a furadékgyűrűk kialakulása, amik 
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gyakran a szerszám megszorulásának vagy a lyuktalpi tűznek az előjelei. A 
fúrás során beinjektált vizet a furadék felszívja. Ez és a habképző anyag 
felületaktív tulajdonságai megakadályozzák a furadékok összetapadását. A 
kis víztartalom is jelentősen megnöveli az öblítő közeg termális kapacitását 
csökkentve ezzel a hőmérséklet emelkedés mértékét a gyűrűstér 
elzáródásakor és a meggyulladás lehetőségét. Így a ködös áramlás -a 
levegőhöz képest- jelentősen csökkenti a lyuktalpi tűz veszélyét. 
A ködös áramlás fúrás közben segít redukálni a vízbelépés hatását, mivel a 
habképző kis cseppekké diszpergálja a belépő vizet a lyuktalpon, emiatt 
csökken az az átmeneti áramlási ütem, amelynél a dugós áramlás ködössé 
alakul. Így a ködös áramlás -a dugós áramlás kialakulása nélkül is- nagyobb 
mennyiségű vizet tud kiszállítani, mint a levegő, de ez nagyobb kompresszor 
kapacitást igényel. 
Bár -ködös áramlás esetében- fúrás közben a lyuktalpi nyomás nagyobb, de 
nem lényegesen, s így -a lyukfal instabilitását illetően- csak kissé jobb a 
helyzet a levegővel történő fúrással összehasonlítva. Ugyanakkor az öblítő 
közeg sűrűsége a lyuktalpon nagyobb és -ahogy az előzőekben 
megállapítottuk- azonos fúrási sebességhez jelentősen nagyobb 
folyadékáramra van szükség, ezért a lyukfal eróziója sokkal valószínűbb. A 
víz fázis vízérzékeny agyagok esetén kémiai eredetű lyukfal instabilitást 
okozhat. Ezek az agyagok dehidratólódnak levegővel való fúrás közben és a 
fúrólyukba peregnek, míg ködös áramlás közben hidratálódnak és így 
megduzzadva zárják el a gyűrűsteret. A megduzzadás csökkenthető só 
(például KCL) adagolással. Hale és társai [52] megoldása csökkenti a 
vízfázis aktivitását és ez csökkenti az agyagok hidratációjának ütemét. 
Köddel történő fúrás során jelentős veszély a lyuktalpi szerszám gyors 
korróziója, mivel a folyadékcseppekben nagy az oxigén koncentrációja és ez 
elősegíti a korróziót. A korrózió elleni legjobb védekezés inhibitor adagolása 
a folyadékba.  
 
4.2.2 Fúrás habbal 

A habokat használhatjuk öblítő közegként fúráshoz, de egyes lyukbefejezési 
és termelési műveletekhez is alkalmazhatók. A habokban a folyadék fázis 
folyamatos és zárt cellákat képezve helyezkedik el egy-egy gázbuborék 
körül. A felületaktív habképző anyag stabilizálja a cellák falát alkotó 
folyadékfilmet, s így a hab szerkezete viszonylag állandó. A haboknak 
nagyon nagy a viszkozitásuk, de ugyanakkor a sűrűségük kicsi, Beyer és 
társai [53]. 
A nagy viszkozitás miatt hatékony furadék szállítás érhető el, kisebb áramlási 
sebességgel, mint levegő vagy köd öblítőközeg esetén, valamint a gázigény 
is jóval kisebb. 
A habok kis sűrűsége megfelel az alulegyensúlyozott technológia 
követelményeinek. A lyuktalpi nyomás hab alkalmazása esetén nagyobb, 
mint levegő vagy köd használatakor, ezért a fúrási sebesség a légöblítéshez 
képest általában kisebb, de lényegesen jobb a hagyományos öblítéssel 
összehasonlítva. 
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A magasabb gyűrűstéri nyomás növeli a lyukfal stabilitását a gázos, vagy 
ködös öblítéshez képest. Ezzel egy időben a habokra jellemző alacsony 
gyűrűstéri sebesség nagyban csökkenti a lyukfal és a fúrószár erózióját. 
A habnak, mint az alulegyensúlyozott fúrás öblítő közegének, egy másik 
fontos tulajdonsága, hogy igen nagy mennyiségű rétegfluidumot képes a 
felszínre szállítani. 
 
Öblítőhabok jellemzői 
A habok generálásához levegőt vagy nitrogéngázt és habképző anyagokat 
kell a folyadékhoz adagolni. Az öblítőhab jellemzői közül az öblítés 
ellenőrzéséhez az alábbi nyomás és hőmérsékletfüggő paraméterek 
meghatározása szükséges. 

• A habot a hab minősége és a szerkezete jellemzi, Okpobiri és Ikoku [54]. 
A hab minősége a gáz térfogatának százalékos aránya az összes 
folyadék- és gáztérfogatban az aktuális nyomáson és hőmérsékleten. 

• Habsűrűség: a habosító anyag és a habosított közeg összes tömege, 
valamint az aktuális nyomáson és hőmérsékleten mérhető térfogatának 
hányadosa. 

• Habviszkozitás: a vízből, levegőből vagy nitrogénből létrehozott stabil hab 
egyfázisú, nem-newtoni folyadékként viselkedik. A habviszkozitás a 
gáztartalom növekedésével lényegesen megváltozik, a leginkább jellemző 
viszkozitás tartományok a 0 – 55 %, 55-75 %, a 75-96 % és a 96 % felett 
habminőség határok közé esnek. 

 
A hab minősége, szerkezete és stabilitása 
A hab minősége nagyban meghatározza a habok tulajdonságait. A rosszabb 
minőségű nedves hab több folyadékot tartalmaz, mint a jobb minőségű 
száraz hab. A hab szerkezete leírja a buborékok méretét és eloszlását. A 
finom habban a buborékok aprók, míg a durva habban nagy méretűek. Ha a 
hab minősége elér egy bizonyos küszöb értéket, akkor a hab széttörik és a 
folyadék cseppekben áramlik tovább a nagy gázáramban. Ez a nyírási 
sebességtől függő felső határ nem határozható meg egyértelműen. Okpobiri 
és Ikoku [54] vizsgálatiak során azt tapasztalták, hogy 5000 s-1 nyírási 
sebesség alatt 94 %-os minőségű hab is összetört, de nagyobb nyírási 
sebességet a 96 %-os hab kibírta. Beyer és társai [53] arról számoltak be, 
hogy a hab 97 és 98 % között instabillá vált és 98 % fölött pedig hab és gáz 
dugós áramlása alakult ki. 
A habstabilitás felső határa függ a folyadék fázis összetételétől. Russell [55] 
egy olyan habközegű fúrásról számol be, ahol a hab minőségét 99,65 %-ra 
tudták növelni polimer adalék segítségével.  
Okpobiri és Ikoku [54], valamint Mitchell [56] szerint a habstabilitás alsó 
határa leginkább definíció kérdése, hiszen elenyészően kis térfogatú gáz 
diszpergálódva a folyadék fázisban stabil marad, anélkül, hogy a buborékok 
egymásra hatnának az áramló habban, egészen az 55 %-os habminőség 
eléréséig. Ha a hab minősége magasabb 75 %-nál, akkor a hab viszkozitása 
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gyorsan nő a minőséggel. Ez a megfigyelés késztette Rankint és társait [51], 
hogy a fúráshoz használható stabil habok tartományára a 75 és 97,5 % 
közötti hab minőséget határozzák meg. A könnyített folyadékot is stabil 
habnak tekinthetjük, ha a folyadék fázisa folyamatos és a minősége 55 %-nál 
magasabb. 
A mélyfúrás csak jó minőségű és megfelelő stabilitású habbal kivitelezhető. 
Az elsődleges habképző adalékok olyan felületaktív anyagok, amik egy 
hidrofil csoporttal és egy hosszú hidrofób lánccal rendelkeznek, ezek 
rendszerint szénhidrogének. Amikor lehetséges ezek a molekulák úgy 
helyezkednek el, hogy a hidrofil csoport a vizes környezetben, a hidrofób 
lánc pedig a nem vizes környezetben legyen, ezért a habban a folyadék és a 
gáz határán koncentrálódnak. A hab stabilitás általánosan elfogadott 
mérőszáma a hab felezési ideje, ami azt az időt jelenti, ami alatt a hab 
térfogata az eredeti térfogat felére csökken. Rankin és társai [51] vizsgálták 
meg, hogy a hab stabilitása hogyan függ a habképző anyag 
koncentrációjától. Azt állapították meg, hogy miközben a habképző 
koncentrációját 0,5 %-ról 1,5%-ra emelték a hab felelzési ideje 200 s-ról 300 
s-ra nőtt, tehát ha öveljük a felületaktív anyag koncentrációját a folyadék 
fázisban, akkor nő a hab stabilitása is. Ugyanakkor azt is megállapították, 
hogy sósvíz vagy szénhidrogén jelenléte jelentősen csökkenti a hab 
stabilitását, például 6 % olaj vagy 12 % NaCl tartalom 50 %-kal, míg együttes 
jelenlétük több mint 75 % csökkenti a stabilitást. A hőmérséklettől is függ a 
hab stabilitása, mivel ha nő a hőmérséklet, akkor a hab bomlási üteme is 
megnő, ebben az esetben növelni kell az adalékanyag koncentrációját. 
Összefoglalóan a habminőség és a habstabilitás érzékenyen függ az alábbi 
tényezőktől: 

• a polimer típusától és koncentrációjától, 
• felületaktív anyag típusától és koncentrációjától, 
• habminőség vagy a gáztérfogat és folyadéktérfogat viszonyától, 
• hőmérséklettől, nyomástól. 

A stabil hab minősége 55 – 96 %-os tartományban elfogadható. A habok 
ezen tartományon belül Bingham – plasztikus folyadékként viselkednek. A 
tartományon kívül a gáz és folyadékfázis elkülönülhet. A hab köddé vagy 
folyadékká változhat, ha túl sok gáz vagy newtoni folyadék van jelen. 
Egyrészt a hab reológiai és folyadékvesztési tulajdonságai a romlanak. A 
habstabilitást számos anyaggal lehet befolyásolni, habtalanító adalékok, 
szénhidrogén adalékok, alkohol és más oldószerek lehetnek. 
 
A kút tisztítása habbal 
A jó fúró hab a borotvahabra emlékeztet, azt várnánk tőle, hogy viszonylag 
kis gyűrűstéri sebesség mellett is képes a furadékot a felszínre szállítani. 
Mivel számos tényező kölcsönös egymásra hatása befolyásolja a hab 
furadék szállítását, ezért ezt nagyon nehéz modellezni, például a hab 
reológiája, ami nagymértékben függ a hab minőségétől. Mivel a hab 
viszkozitása lényegesen nagyobb, mint a levegőé vagy a ködös közegé, 
ezért az áramlási nyomásveszteség is nagyobb és a hab minőségére erősen 
hat az aktuális nyomás. Ez a megfontolandó kapcsolat a reológia és az 
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öblítési nyomás között. A helyzetet tovább bonyolíthatja a rétegből belépő 
fluidum, ha gáz lép be, akkor növeli a hab minőségét, akár a felső határ fölé, 
de ha folyadék lép be, akkor romlik a hab minősége és nő a sűrűsége. 
Beyer és társai [53] megvizsgálták a habok áramlási tulajdonságait 
különböző átmérőjű csövekben széles nyomás-, hőmérséklet-, habminőség-, 
áramlási sebesség és habképző adalék koncentráció tartományban. Azt 
állapították meg, hogy a nyomás és a hőmérséklet főleg a hab minőségére 
gyakorolt hatással befolyásolja a hab reológiáját és a habok viselkedését le 
lehet írni a Bingham-plasztikus modellel, de a hab megcsúszása a cső 
felületén komplikálttá tette a plasztikus viszkozitás és a folyáshatár 
meghatározását. Az eredményeik szerint a folyáshatár értéke 0,1 lb/100ft2, 
ami 75 %-os habminőség felett független a habminőségtől és a plasztikus 
viszkozitás pedig 40 - 100 cP között változott 75 – 97 %-os habminőség 
tartományban. 
Mitchell [56] egy kis átmérőjű csövön keresztüli áramlás közben mérte meg a 
habok reológiáját. Azt találta, hogy a 55 %-os habminőségig a hab 
ténylegesen Newtoni folyadékként viselkedik, azaz a viszkozitása független a 
nyírási sebességtől, az csak a hab minőségétől és a folyadék fázis 
viszkozitásától függ:  

µF = µL(1+3,6Γ) 
 
ahol:  µF a hab viszkozitása, mPa.s, 

µL a folyadék viszkozitása, mPa.s, 
Γ A hab minősége, -. 

Mitchell [56] az 55 % feletti minőségű habra megállapította, hogy nem 
newtoni viselkedésű 20000 s-1 nyírási sebesség alatt és a Bingham-
plasztikus modellel közelítette és meghatározta mind a plasztikus 
viszkozitást, mind a folyáshatárt a habminőség függvényében, 11. ábra.  

 
11. ábra A hab viszkozitása a hab minőség függvényében 
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Mindkét paraméter folyamatosan nő a növekvő habminőséggel a vizsgált 
maximális 96 %-os értékig. Az ábrán látható, hogy a plasztikus viszkozitás 
értéke -a számunkra érdekes 55-96%-os tartományban- 4 mPa.s és a 
maximálisan mért 20 mPa.s között változik, ami teljesen elfogadható, 
ugyanakkor a folyáshatár értéke ugyanebben a tartományban 
nagyságrendekkel magasabb a hagyományos iszap értékeihez képest. 
Ezzel szemben más kutatók Raza és Marsden [57], valamint Wendorff és 
Ainley [58] arra a következtetésre jutottak, hogy a hatványtörvényes modell 
jobban leírja a habok viselkedését. 
Okpobiri és Ikoku [54] idézték Sanghani és Ikoku eredményeit, akik egy 
kísérleti gyűrűstérben megmérték a K és az n indexeket. A nyírási sebesség 
100 és 1000 s-1 volt, a tényleges viszkozitás 60 és 500 mPa.s között 
változott. A viszkozitás emelkedett az növekvő habminőséggel 94 %-ig, e 
fölött viszont csökkent jelezve, hogy a hab köddé törik szét.  
A fenti kísérletek bizonyították, hogy a hab viszkozitása nagy és a növekvő 
habminőséggel együtt nő, legalább a 90 %-os habminőségig és a hab 
viselkedését leginkább a hab minősége, valamint az áramlási ütem 
határozza meg. 
 
Az öblítés jellemzői öblítőhabok esetén 
Az öblítőhab levegő vagy nitrogéngáz és habképző anyag vízhez adagolt 
keveréke. A folyadék és a gázfázis egyenletes eloszlású legyen a habban 
habgenerátor alkalmazására van szükség. Szepesi és Federer [59] egy 
zsanai kútra megtervezték a haböblítést. Arra a következtetésre jutottak, 
hogy a haböblítés ellenőrzéséhez az öblítőhab az alábbi nyomás és 
hőmérsékletfüggő adataira van szükség: 

• Habsűrűség (p,T) 

• Habminőség (p,T) 

• Habviszkozitás (p,T) 
Számításaink során az ún. „angolszász” normál állapotot használjuk: 

T0 = 60 oF  = 15.556 oC 
P0 = 14.696 psi = 1.01326 bar 

A habminőség a gáz- és habtérfogat viszonya aktuális nyomáson és 
hőmérsékleten. A habminőséget az alábbi összefüggés írja le: 
 

ahol: 
VG (p,T) – a gáztérfogat az aktuális nyomáson és hőmérsékleten, m3  
VL (p,T) - a folyadékrész térfogata, m3 
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Habsűrűség 
A habsűrűség, a habosító anyag és a habosított közeg összes tömege, 
valamint az aktuális nyomáson és hőmérsékleten mérhető térfogatának 
hányadosaként értelmezhető:  

[ ]3
f m/kg

V
m

∑
∑=ρ  

A nitrogénnel habosított közeg esetén a habsűrűség az alábbi 
összefüggéssel számítható: 

( ) [ ]300GL
f m/kg

B
GLR1

T,pGLR

+

ρ+ρ
=ρ  

ahol:  ρl – folyadéksűrűség, (kg / m3) 

GLR – a nitrogén-folyadék viszony, (nm3/m3) 

ρG (p0,T0) – nitrogén esetén a gázsűrűség normál állapotban, 
(kg/m3) 

B (p,T) – térfogattényező, (nm3/m3) 

A habsűrűség kifejezhető a habminőség és a habalkotó közegek 
sűrűségének felhasználásával: 

ρF (p,T) = ρL [1-0.01 Fq (p,T)] + 0.01 Fq (p,T) ρG (p,T) 

ahol:  ρf (p,T) – a habminőség az aktuális nyomáson és 
 hőmérsékleten, kg/m3 

A furadékot szállító habáram sűrűsége: 

( ) ( )
( )

BGLRT,pC
T,pGLRT,pC

s
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00GsL
f

⋅+
ρ

ρ++ρ
=ρ  

ahol:  CS(p,T) – furadék koncentráció, kg/m3 

ρs - furadéksűrűség, kg/m3 

GLR * B – gáz-folyadék viszony az aktuális nyomáson  

és hőmérsékleten, nm3/m3 

Gáz-folyadék viszony 

Az öblítőhab gáz folyadék komponenseinek viszonya normál állapoton: 

( )
L

V
T,pVGLR 00G=  

Folyadék térfogatarány 

A folyadék komponens térfogatának aránya a habtérfogathoz az aktuális 
nyomáson és hőmérsékleten: 
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Habminőséggel kifejezve:  

LVF = 1- Fq (p,T)  

A hab és gázfázis térfogatárama:  

[ ]s/m
F01.01

QQ 3

q

L
f −
=  

QG =  0.01 Fq Qf   [m3/s] 

ahol:   Qf – habáram, m3/s 

QG – gázáram (p,T), m3/s 

QL – folyadékáram, m3/s   

Habviszkozitás 

A levegőből vagy nitrogénből, vízből és habképző anyagból készített stabil 
hab nem –newtoni folyadékként viselkedik.  

A 0-55 %-os gáztartalom tartományban a gázbuborékok a folyadékban 
szférikusak, vagyis nem érintkeznek egymással. Az ilyen habok reológiai 
viselkedése a folyadékokéval megegyező. 

Az 55-75%-os gáztartalom tartományban a gázbuborékok pentagonoktaéder 
alakot vesznek fel. A szférikus buborékok alakváltozásához erőre van 
szükség, ezért a habviszkozitás ebben a tartományban már eltér a az 
alapfolyadék viszkozitásától: 
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F
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ahol:μL- folyadékfázis viszkozitása, mPas 

μf – habviszkozitás, mPas 

A 75-96 %-os habminőség tartományban paralellepipedon a jellemző 
buborékforma, mert csak ezen forma mellett lehet az áramlás -ebben a 
tartományban- lamináris.  

A paralellepipedon forma fenntartásához további erő szükséges, így ebben a 
tartományban a habviszkozitás a következőképpen számítható: 
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A 96%-os felett a hab ködállapotúvá válik, a vékony folyadékfelületek már 
nem tudják magukban tartani a gázbuborékokat, a habban levő buborékok 
szétpattannak. A stabil habot jelenleg Bingham-plasztikus folyadéknak 
tekintik, azaz a habáramlás megindításához bizonyos gélerősséget kell 
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legyőzni. A Bingham-plasztikus folyáshatárt túllépve, a lamináris áramlás 
kialakulását követően a plasztikus viszkozitás érvényesül. 

 
Súrlódási nyomásveszteség 
A stabil hab reológiai viselkedése 96 %-os habminőség alatt Bingham-
plasztikus folyadékviselkedéssel közelíthető. A viszkozitás korrekciót 
elvégezve a Bingham-plasztikus folyadékokra ismert számítási 
összefüggéseket közvetlenül alkalmazhatjuk. 
Az effektív viszkozitás meghatározásakor azonban a hab folyáshatárát kell 
figyelembe venni, ellentétben a habviszkozitással, ahol a habminőségnek 
megfelelően elvégzett korrekció a folyadék viszkozitásából indul ki. 
A nyomásveszteség számítására a 75 – 96 %-os habminőségi tartományban 
a következő összefüggéseket alkalmazzák: 
 

ahol: 
gradpfr – súrlódási gradiens, bar/m 
gradphf – a hab hidrosztatikus gradiense, bar/m 
Qf   – habáram, m3/min 

μf   – habviszkozitás, mPas 
De   – egyenértékű átmérő, m 

 
Az egyenértékű átmérőt (De) a következőképpen számíthatjuk: 

• A hab csőben áramlik:           
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ahol: De  – egyenértékű átmérő, mm 
D  - külső átmérő, mm 
d  – belső átmérő, mm 

Az alacsonyabb habminőségű (75% alatt) tartományokban a Bingham 
összefüggéseket alkalmazzák. 
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Lehetséges problémák 
Néhány tényező behatárolhatja a hab közegű fúrás alkalmazását. Ezek közé 
tartozik a lyuktalpi szerszám korróziója, a lyukfal instabilitása, a tűzveszély, a 
termelt víz elhelyezése és a költség. 
Ha a hab gáz fázisa levegő, akkor a korrózió nagymértékű lehet, hiszen a víz 
és az oxigén együttes jelenléte a lyuktalpon mindig elősegíti a korróziót, sőt 
bármilyen sótartalom megjelenése a víz fázisban növeli a korrózió ütemét, 
természetesen az agyagok hidratációjának kontrolálására adagolt 
káliumklorid is. Savanyú gázok belépése tovább súlyosbítja a helyzetet, kis 
mennyiség esetében adalékkal lehet védekezni a hatásuk ellen, ha nagy 
mennyiségű gáz várható, akkor az egész szerszámot savállóra kell tervezni 
és a felszínen is készülni kell a gázok kezelésére. Scott és társai [60] 
habközegű kútmunkálatok után megvizsgálták a kútból kiépített 
termelőcsövet, korróziót csak körülbelül 1200 m-es mélység alatti szerkezeti 
elmeken tapasztaltak. Megállapították, hogy ebben a mélységben az 
adalékok már hatástalannak bizonyultak. Mindezek alapján megállapítható, 
hogy a korrózió mértéke a mélységgel nő, valószínűen az emelkedő 
hőmérséklet miatt. 
Ugyanakkor a korrózió nem leküzdhetetlen probléma a fúrás során, a 
vízfázisba kevert megfelelő adalékkal elfogadható mértékűre csökkenthető. 
Az adaléknak a használt habképző és habtörő anyagokkal össze-
egyeztethetőnek kell lenni. Ezzel együtt a korrózió elleni legjobb megoldás az 
inert gázok alkalmazása, ha gazdaságosan megoldható. 
A lyukfal instabilitása szintén jelentkezhet, mind a mechanikai, mind a kémiai 
eredetű instabilitás előfordulhat. A habközegű fúrás során a lyuktalpi nyomás 
lényegesen nagyobb, mint a gázos, illetve a ködös áramlás esetén, ami adott 
esetben elegendő erőt jelenthet a lyukfal eróziójának megakadályozására. 
Gondosan kiválasztott adalékanyagokkal csökkenthető a kémiai eredetű 
stabilitási probléma is, de a kútba belépő folyadék megváltoztatja a hab 
folyadék fázisának összetételét, amivel a tervezés során számolni kell. 
A lyuktalpi tüzek a habos fúrás során nem jelentenek túl nagy gondot, még 
akkor sem, ha a gáz fázis levegő, mivel a folyamatos folyadék fázis bizonyos 
mértékben gátolja a meggyulladást. Vízszintes kutak esetében Kitsios és 
társai [61] arról számoltak be, hogy a kis gyűrűstéri sebesség mellett a 
gravitáció miatt szeparálódás következett be és a levegő folyamatos fázist 
alkotva került a fúrólyuk felső szakaszába, ahol meggyulladt. Inert gáz 
alkalmazása teljes védelmet nyújt a tüzek ellen. 
A kitermelt víz elhelyezése is gyakorlatilag gazdasági kérdés, hiszen 
tárolókapacitást és szállítást kell biztosítani és ha az összetétel megkívánja, 
akkor a víz kezelése is -a mennyiség miatt- tetemes költséget emészthet fel. 
Költségnövelő minden olyan adalékanyag, amivel a habot képezzük, vagy 
éppen törjük és amivel a folyadékfilm erősségét növeljük. 
 
4.2.3 Fúrás gázos folyadékkal 

Nemcsak a habokban folyamatos a folyadék fázis, hanem a néha 
alulegyensúlyozott fúrás öblítő közegeként használt, gázzal dúsított 
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fúróiszapban is. Általában ezekben a folyadékokban nem alkalmaznak 
semmilyen habképző felületaktív anyagot és lyuktalpi körülmények között a 
folyadékfázis aránya lényegesen nagyobb, mint az eddig tárgyalt folyadékok 
esetében. Ebből adódóan a közeg sűrűsége nagyobb és így a lyuktalpi 
nyomás is magasabb. A folyadékot hagyományos módon és eszközökkel 
tisztítják a felszínen, majd öblítik a fúrólyukban. 
A gázosított folyadék első fúrási célú ipari alkalmazásai is az 50-es évek 
elején történtek, amikor az iszapveszteség megelőzése érdekében levegőt 
adagolva az iszaphoz csökkentették a lyuktalpi nyomást [62]. Ezekben az 
esetekben a gáz adagolás elsődleges oka a hagyományos módszer egyik 
költséges problémájának, az iszapveszteségnek a megelőzése volt, nem 
pedig az alulegyensúlyozott fúrási tevékenység. 
Mostanában azonban a gázzal dúsított és ezzel könnyített folyadék az egyik 
gyakori közege az alulegyensúlyozott fúrásoknak. Az alap folyadék általában 
nem kezelt víz vagy olaj (alkalmanként esetleg géles iszap vagy 
kondenzátum), amihez nitrogént vagy ritkábban földgázt adagolnak. Nagyon 
sok vízszintes fúráshoz alkalmazták ezt a technikát. 
Az öblítési nyomás a gáz és a folyadék arányának változtatásával 
szabályozható. Abban az esetben, ha az alulegyensúlyozás a talpon nem 
lehet 20-40 bar-nál nagyobb, akkor a gázzal dúsított folyadék a tipikus 
megoldás, ami egyúttal kisebb lyukfal instabilitási problémát és kevesebb 
rétegfluidum beáramlást eredményez az eddigi közegekkel szemben, ezért a 
töredezett vagy nem konszolidált formációk fúrására is alkalmas.  
Az alapfolyadék 
A korai alkalmazásoknál nem nehezített alapiszapot használták 
alapfolyadéknak, manapság inkább tiszta folyadékot, mint a víz, sósvíz, 
gázolaj, kőolaj vagy kondenzátum. Ha lehetséges a fúróiszap alkalmazását 
kerüljük, mivel a kútba belépő formáció folyadék hígítja az iszapot és a 
kondícionálás költséges lehet. 
Az alapfolyadék nem károsíthatja a termelő formációkat és a 
rétegtartalommal is összeegyeztethetőnek kell lennie, hiszen a folyadékok és 
a kőzet kölcsönhatásba léphetnek egymással a kútban, a formációban és a 
felszínen is. Ahogy Bennion és Thomas [8] megállapították, az 
alulegyensúlyozott viszonyokat nagyon nehéz folyamatosan fenntartani, 
ezért nem csak azzal kell számolni, hogy a fúrás alatt a rétegtartalom 
beáramlik a fúrólyukba és ott keveredik az öblítő közeggel, hanem azzal is, 
hogy egy-egy nyomáshullám öblítőfolyadékot kényszerít a kőzet pórusaiba 
és a kémiai reakcióra ott kerül sor. 
Saponja [63] arra figyelmeztet, hogy a lehetséges emulzióképződést is 
figyelembe kell venni. Emulzió akkor képződhet, amikor a formációból víz 
áramlik be és az öblítő közeg szénhidrogén fázisával vagy a formációból olaj 
kerül a kútba és ott az öblítő közeg víz fázisával emulziót alkot. Ez nagyon 
nagy gyűrűstéri nyomásveszteséget eredményezhet és nemcsak a gáz 
adagolás ütemét növeli meg, hanem az állandó lyuktalpi nyomás fenntartását 
is megnehezíti. Ha emulzióképződés várható, akkor emulzióbontó adalékokat 
lehet adagolni az öblítő közegbe. 
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Claytor és társai [64] egy levegővel dúsított iszappal lefúrt vízszintes kútról 
számolnak be, ahol a felszíni nem megfelelő gáztalanítás gondokat okozott. 
A gázfázis 
Levegőt, nitrogént és földgázt használhatunk gázfázisként. A levegő legfőbb 
előnye, hogy olcsóbb, mint a nitrogén, de a levegővel dúsított folyadék 
nagyon korrozív, amit elfogadható szintre lehet csökkenteni, ha gondosan 
választjuk ki az alapvizet, a pH-ját állandó értéken tartjuk és a megfelelő 
korróziógátló adalékot helyesen használjuk. Az inhibitor költséges megoldást 
jelent. 
Függőleges kutak esetében még a levegővel dúsított folyadék is csak 
mérsékelten tűzveszélyes, ha a folyadék fázis folyamatos marad. Vízszintes 
kutakban a hosszú horizontális szakaszban a gravitáció miatt a fázisok 
szétválhatnak és a gáz a kút felső részén akkumulálódik és ez már komoly 
tűzveszélyt eredményezhet. Levegős rendszer nem alkalmazható abban az 
esetben, ha a szeparátor belsejében tűzveszélyes levegő-gáz keverék 
alakulhat ki.  
A tűzveszély kiküszöbölésére nitrogénnek dúsíthatjuk a folyadékfázist, ami 
jelentős mértékben csökkentheti a korróziót is az oxigén tartalom 
függvényében. Teichrob [22] a nitrogén és a levegő szimultán használatáról 
számolt be és a tapasztalata az, hogy megfelelő mennyiségű nitrogén 
adagolással megelőzhető a tűzveszélyes keverék kialakulása. Például egy 
kőolaj kút esetében azt találta, hogy 60% levegő és 40% nitrogén 
adagolással megelőzték a tűzveszélyt. 
Fried és McDonald [65] ugyanakkor arra mutatott rá, hogy a hidrogénszulfid 
jelenléte lecsökkenti az oxigén tűzveszélyes határkoncentrációja értékét.  
A földgáz felhasználása esetén a gáztalanítás nagyon hatékony lehet a 
felszínen a visszatérő folyadékáramból olyan körülmények között, amelyek 
az összes gáz kiválasztását, összegyűjtését és elégetését vagy kezelés utáni 
visszatáplálását lehetővé teszi. 
A folyadékok reológiája 
Amikor lehetséges el kell kerülni a nagy viszkozitás és folyáshatár értékeket, 
mivel a gyakorlatban a gázzal dúsított folyadék áramlásának mindig 
turbulensnek kell lenni a megfelelő lyuktisztítás érdekében. A gyűrűstérre 
kiszámított Reynolds számból következtethetünk az áramlás típusára, illetve 
a szükséges öblítési ütemre. 

μ
⋅ρ⋅

= anwh vDRe  

ahol: 
Dh - a gyűrűstér hidraulikus átmérője, m, 

ρw - a folyadék sűrűsége, kg/m3, 
van - átlagos gyűrűstéri sebesség, m/s, 

μ - a folyadék viszkozitása, mPa.s. 
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A Reynolds szám nagyságára a 4000-es értéket tartják elfogadhatónak, 
amivel a tranziens jelenségek is elkerülhetők. Ennek megfelelően a 
gyakorlatban 30 m/min-es feláramlási sebességet adó öblítési ütemet 
alkalmaznak. Megállapítható, hogy abban az esetben, ha a folyadék fázis 
nem viszkózus és a gyűrűstéri sebesség nagy, akkor a gázos folyadék 
reológiájának nincs jelentős hatása a nyomásveszteségre és a 
lyuktisztításra. 
Öblítési nyomás 
A gázzal könnyített folyadék gyűrűstéri áramlása -fúrási tevékenység 
figyelembe vétele nélkül is- két fázis a folyadék és a gáz fázis együttes 
áramlását jelenti. Fúrás közben azonban, a furadék a harmadik fázis 
feláramló keverékben és attól függően, hogy milyen tárolót fúrunk át, a 
formációból belépő folyadék vagy gáz általában egy másik fluidumot jelent. 
Belátható, hogy az áramlás vizsgálatánál mindenképpen figyelembe kell 
venni a több fázis jelenlétét.  
A többfázisú áramlással foglalkozó tanulmányok [66,67] általában négyféle 
áramlási típust különböztetnek meg: a buborékost, a dugóst, a tarajost 
(churn) és a gyűrűst. Guo és társai [66] szerint az áramlás általában 
buborékos, ezért indokolt a gáz, a folyadék és a szilárd anyag keverékét 
homogénnek tekinteni.  
A gáz kompresszibilitása miatt a gázos folyadék sűrűsége csökken a 
gyűrűstérbeli áramlás során, ennek ütemére és mértékére hatással van a 
súrlódási nyomásveszteség, amit pedig az áramlási ütemmel 
szabályozhatunk. Ha növeljük az ütemet, akkor nő a nyomásveszteség és 
növekedik a lyuktalpi nyomás és a sűrűség is. 
Bár Saponja [63] -a gázliftes olajtermeléssel analóg módon- statikus állapotot 
feltételezve a lyuktalpi nyomás durva becslését elvégezte, de a teljes analízis 
mindenképpen számítógépes szimulációt igényel, mivel olyan sok tényező 
befolyásolja az aktuális öblítési nyomást. 
A hidrosztatikus nyomást a gyűrűstérben, azaz a lyuktalpi nyomást a gáz és 
a folyadék térfogatarányának segítségével lehet elemezni. Poettmann és 
Bergman [68] diagrammokat rajzoltak a kívánt sűrűség csökkentéshez 
szükséges gáz térfogat meghatározására. Részletes vizsgálataik alapján azt 
állapították meg, hogy a statikus és a dinamikus állapotok között nincs túl 
nagy különbség, ezért a diagrammokat a statikus elemzésük alapján 
generálták különböző átlagos folyadék hőmérsékletekre. Ez a módszer akkor 
használható, ha a lyuktalpi nyomás nem meghatározott és nagy mennyiségű 
rétegfluidum beáramlása nem várható. 
Az állócső nyomás meghatározásához az öblítő közegnek a fúrószárban és 
a fúrón eső nyomásveszteségét kell kiszámítani. Amennyiben a gáz 
adagolás a gyűrűstérben történik, akkor ez nem jelent különösebb gondot, 
hiszen a fúrószárban csak folyadék fázis áramlik, aminek 
nyomásveszteségét bármelyik hagyományos modellel, összefüggéssel ki 
lehet számítani. Az állócső nyomás értéke a lyuktalpi nyomás és a 
nyomásveszteségek összege mínusz a hidrosztatikus nyomás a fúrószárban 
lesz. 
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Ha a fúrószárban kétfázisú az áramlás, akkor a hagyományos módszerek a 
gáz összenyomhatósága miatt nem alkalmazhatók. Guo és társai [66] 
megadtak egy összefüggést a fúró fúvókáin átáramló keverék 
nyomásveszteségének számítására: 
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ahol: 
pa: a fúró előtti nyomás, bar 
pb: a lyuktalpi nyomás, bar 
G: az öblítőközeg tömegárama, kg/s 
Fgo: a gáz térfogataránya a folyadékban normál körülmények 
 között,- 

ρc: gravitációs gyorsulás, m/s2 
An: a fúvókák teljes átáramlási keresztmetszete, m2, 

ρo: a folyadék sűrűsége normál körülmények között, kg/m3 
po: standard nyomás, bar 

Ez az összefüggés elhanyagolja az energia veszteséget és a folyadék 
esetleges potenciális energiáját, valamint a hőmérséklet változásának 
hatásait. 
Ezeket a bonyolult számításokat elvégzik a számítógépes szimulációs 
programok. Guo és társai [66] modelljét konkrét fúrási paraméterekkel 
hasonlították össze, három kutat mélyítettek 900 és 2100 m között, a 
folyadék áram 0,6-1,1 m3/perc, a gázáram 0 és 19 nm3/perc volt miközben az 
előre jelzett és a tényleges állócsőnyomás 20 és 45 bar között mozgott. Az 
eltérés a legtöbb esetben kisebb volt 10 %-nál. Ezzel módszerrel 
meghatározott lyuktalpi nyomás értékeket láthatunk a gáz adagolás 
függvényében két különböző folyadék szállítási ütemre a 12. ábrán. 
Saponja [63] nevezte el a kritikus pontig tartó részt hidrosztatikus nyomással 
vezéreltnek, míg a kritikus pont fölötti tartományt, pedig súrlódási 
nyomásveszteséggel vezéreltnek. Az ábrán jól látható, hogy a kritikus pont 
alatti régióban a lyuktalpi nyomás érzékenyen reagál a gázadagolási ütem 
kis változására is, de ugyanez a helyzet akkor is, amikor a formációból lép be 
gáz a fúrólyukba, ez csökkenti a nyomást a talpon, ami további gázbelépést 
tesz lehetővé. A kritikus pont fölött azonban sokkal kevésbé érzékeny a 
lyuktalpi nyomás a gáz adagolás ütemére, itt ugyanis ha gáz lép be a 
fúrólyukba, akkor az növeli a lyuktalpi nyomást, ami viszont csökkenti a 
gázbelépést. Az ábrán egyértelműen látszódik, hogy folyadék belépés esetén 
-bármelyik tartományban is van az áramlás- a lyuktalpi nyomás nőni fog. 
Saponja [63] azt ajánlja, hogy amikor csak lehetséges a kritikus pont fölötti 
körülményeket biztosító áramlást valósítsunk meg.  
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Mélység: 1800 m
Fúrólyuk méret: 8 1/2”
Fúrócső: 4 1/2”
Súlyosbító: 6 1/4”
Besajtolás az állócsövön
keresztül.
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1320 l/min
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12. ábra A várható lyuktalpi nyomás a gázadagolás függvényében 

A gázos folyadék megfelelő lyuktalptisztításának biztosítását befolyásolják az 
alapfolyadék tulajdonságai, a lyuk geometriája és esetleg a belépő formáció 
folyadék. Nem viszkózus folyadék csak nagy sebességgel, kb. 30-60 m/min-
cel tudja a gyűrűsteret tisztán tartani, ez nagyobb átmérőjű kút esetében 
olyan hatalmas térfogatáramot eredményezne, amit nem lehetséges 
megvalósítani. Ebben az esetben az alapfolyadék viszkozitását kell emelni. 
Jelentős mennyiségű rétegfolyadék belépése javíthatja a furadékszállítást. 
A gázzal dúsított folyadék furadék szállítása elemezhető Guo és társai [66] 
modelljével. Azt feltételezték, hogy a többfázisú folyadék egy homogén 
keverék és a problémák megelőzése érdekében a furadék koncentrációja a 
gyűrűstérben nem léphet át egy kritikus értéket. Így a furadékok kritikus 
feláramlási sebessége a fúrási sebesség függvénye: 

c
c C60

ROPv =  

ahol: 
vc: kritikus sebesség, m/s 
ROP: fúrási sebesség, m/min 
Cc: a furadék koncentrációja 

Ha a kritikus koncentráció 4 %, akkor a furadékoknak 25-szörös sebességgel 
kell felfelé áramlaniuk. Nagyobb méretű furadékszemek, kisebb folyadék 
sűrűség és nagyobb fúrási sebesség, valamint nagyferdeségű kút nagyobb 
gyűrűstéri sebességet igényel. Például Saponja [63] beszámol egy vízszintes 
kút fúrásáról, ahol nitrogént adagoltak a vízhez és a gyűrűstéri sebesség 120 
m/min volt és mégis gondok voltak a lyuktisztítással. A második kutat 
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nitrogénnel dúsított kőolajjal fúrták és a gyűrűstéri sebesség 150 m/min volt 
és már megfelelő volt a lyuktisztítás. 
Guo és társai [66] részletesen elemezték a különböző méretű furadékok 
kiszállításához szükséges gáz és folyadék térfogatáramot többféle 
kútgeometria esetében. A 13. ábrán például 6 ¾” átmérőjű kút elemzése 
látható, a mélység 1500 m és fúrócső átmérője 3 ½”. 
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13. ábra Furadék kiszállítás elemzése 

Az ábrából kiolvasható, hogy ha növeljük a gáz adagolás ütemét vagy a 
folyadék térfogatáramát, akkor nagyobb méretű furadékok is kiszállíthatók. 
13 mm-es furadék kiszállításához tiszta gáz öblítő közeg esetén 92 m3/min-
es öblítés szükséges, míg 200 l/min-es folyadék áram esetén az előző 
gázáramnak már csak a 74 %-a kell. 
Az öblítő közeg lyuktalpi sűrűsége a gáz és a folyadék áramának relatív 
arányától függ. Ha a folyadék áramát növeljük, de a gázé állandó marad, 
akkor az öblítő közeg sűrűsége nő a lyuktalpon. Azonban az öblítő közeg 
átlagos gyűrűstéri sebessége csökken, mivel eleinte a nagyobb lyuktalpi 
nyomás a folyadék áram növelésénél jobban csökkenti a gázfázis térfogatát. 
A folyadék besajtolási ütem további növelése a gázfázis térfogatát már 
kisebb mértékben csökkenti, mint ahogy a folyadék áramát növeli és ezért a 
gyűrűstéri sebesség emelkedik. Ez azt jelenti, hogy ha növeljük a folyadék 
áram nagyságát, akkor romlik a furadék kiszállítás hatékonysága. Az öblítés 
tervezésekor ezt a körülményt mindenképpen figyelembe kell venni. 
Lehetséges problémák 
A gázos folyadék széles tartományban alkalmazható alulegyensúlyozott 
műveletek végrehajtására hidrosztatikus és az alatti nyomású formációk 
esetében, de néhány tényező korlátozza a felhasználását, például nagy 
nyomású vagy termelékenységű formáció, lyuktalpi instabilitás, nem 
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megfelelő nyomásszabályozás, nagy víztermelés, korrózió és a kis fúrási 
sebesség. 
Mivel a gázosított folyadékkal való fúrás során a lyuktalpi nyomás nagyobb 
lehet, ezért nagyobb nyomású és termelékenységű rétegek fúrására is 
alkalmas. A korlátot itt a felszíni berendezések kapacitása jelenti, például a 
kitörésgátló egység és az eltérítő (diverter) nyomásfokozata vagy a 
szeparátor kapacitása. 
Az adott termelékenységnél és pórus nyomásnál meg kell becsülni a felszíni 
berendezések nyomásveszteségét, amiből adódik az a lyuktalpi nyomás ami 
alatt nem biztonságos a fúrás. Sok olyan túlnyomásos formáció van, ahol a 
gázosított folyadékkal való öblítésnél a lyuktalpi nyomás túlságosan alacsony 
lenne, ebben az esetben egyfázisú folyadékkal érhető el a kívánt sűrűség. 
Gázosított folyadékkal gyengébb, kevésbé konszolidált formációk is fúrhatók, 
mivel a nyagyobb lyuktalpi nyomás jelentősen csökkenti a lyuk fal 
feszültségét. A gyakran előforduló nagyarányú nyomásingadozás viszont 
súlyosbíthatja a problémát. Vízérzékeny agyagok megduzzadhatnak és 
megfojhatnak, ezért -ha ez várható- adalékolni kell a vízfázist vagy 
szénhidrogén alapú folyadékot kell választani. A lyuktalpi instabilitás egy 
másik nyomáshatárt határoz meg, ami alá nem lehet a nyomást engedni. 
Általában a lyuktalpi nyomás nem állandó a gázos folyadékkal való fúrás 
során, hanem ingadozik, különösen kiépítéskor és a toldások alkalmával. 
Saponja [63] és Roy és Hay [69] is beszámoltak arról, hogy a nyomás 
ingadozás mértéke akár 30-40 bar is lehet. Alulegyensúlyozott fúrás során a 
lyuktalpi nyomás felső határa a formációnyomás, az alsó nyomáshatárt pedig 
a termelékenység, a lyukfal stabilitása és a felszíni eszközök határozzák 
meg. Nagyon nehéz gázos folyadékkal fúrni, ha az alsó határ legalább 30-40 
barral nem kisebb a formációnyomásnál. Gondosan kerülni kell a nagy 
nyomásokat a talpon, mert ez formációkárosodást idézhet elő. 
A gázzal dúsított folyadékkal való fúrás közben problémát okozhat, ha víz lép 
be fúrólyukba. Az egyenértékű öblítési sűrűség (ECD) folyamatosan változik 
a mélységgel, mivel az növekvő nyomás hatására a gáz térfogataránya 
csökken. A mélységgel szintén változó formációnyomástól függően ez azt is 
jelentheti, hogy túlellensúlyozott a kút a lyuktalpon, de alulegyensúlyozott egy 
magasabb helyen. Ilyen körülmények között az is lehetséges, hogy a lyuk 
talpán veszteség van, ugyanakkor egy fenti rétegből folyadék belépés 
történik. Ha nagy mennyiségű folyadék lép be, akkor nagyon nehéz lehet az 
öblítést visszaállítani, mivel ebben a helyzetben a folyadék belépés a 
veszteséges zóna nyomásánál nagyobb nyomást eredményez a lyuk talpán. 
Ekkor teljes veszteséggel kell fúrni, béléscsövezni kell vagy fel kell számolni 
a kutat. Kisebb mértékű vízbelépés esetén az öblítés fenntartható, de a víz 
elhelyezése gondot okozhat, illetve költséges lehet. Graves és társai [70] 
beszámoltak egy érdekes esetről, amikor a fúrás során a kút vizet termelt kis 
öblítési nyomás mellett is, de egy nyomásemelkedés hatására veszteség 
volt. A kutakat levegővel fúrták le úgy, hogy közben vizet termelt, amikor 
megteltek a tartályok akkor áttértek a vízre, mint öblítő folyadékra, amivel 
viszont teljes veszteség mellett fúrták tovább a kutat, amikor elfogyott a víz, 
akkor ismét a levegő következett és ismétlődött a folyamat. 
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A korrózió jelentős lehet a levegővel könnyített víz vagy vízbázisú folyadék 
esetében. A folyadék fázis sótartalma, a magas hőmérséklet a lyuktalpon és 
a hidrogén-szulfid elenyésző jelenléte növeli a korrózió veszélyét. 
Korróziógátló inhibitorok adagolása költséges lehet, különösen akkor, ha a 
termelt víz hígítja az öblítő folyadékot. Itt is meg kell jegyezni, hogy Scott és 
társai [60] tapasztalatai azt mutatják, hogy a magas hőmérséklet rontja az 
inhibitorok hatásosságát. 
A nagy lyuktalpi nyomás miatt az eddig tárgyalt fluidumok közül ennél az 
öblítő közegnél a legkisebb a fúró haladása. Amennyiben a gázos folyadékot 
a fúrószáron keresztül öblítik, akkor általában limitált az állócső nyomása, 
ami tovább csökkenti a fúrási sebességet. 
 
4.2.4 Fúrás mikrobuborékos rendszerrel 

Brookey [71] írta le először a levegő alkalmazását, mint lehetséges tömítő 
anyagot. Ezek a levegő buborékok, vagy ahogy ő elnevezte ezeket, 
aphronok, különleges tömítő anyagok. Az aphron alapú folyadékokat úgy 
tervezik, hogy a kimerült, nagy áteresztőképességű homokkövekben 
csökkentve a veszteséget segítik a kútkiképzést, miközben stabilizálják az 
agyagokat is. Ennek a folyadéknak az egyik nagy előnye az, hogy nem 
igényel extra eszközöket, mint a levegővel vagy a habbal való fúrás, tehát 
nincsenek kompresszorok, nagynyomású tömlők és csatlakozók, amelyek 
jelentős költséget emésztenek fel és biztonsági kockázatot jelentenek. A 
rendszer hagyományos iszapkezelő berendezésekkel előállítható. 
 
Az aphron szerkezetének leírása [72] 
Az aphron alapvetően két részből áll (14. ábra):  

• A mag, ami rendszerint gömb alakú és folyadék vagy gáz. 

• A vékony vízbázisú védő héj, aminek a külső része hidrofób tulajdonságú. 
A vízbázisú héjban található felületaktív molekulák úgy helyezkednek el, 
hogy hatékonyan ellen tudjanak állni a környező aphronokkal történő 
egyesülésnek. 

 
14. ábra A mikrobuborék szerkezete 

A védő héjazat megvédi az aphronokat, amelyek képesek egymást vonzani 
és egy komplex csoporttá összeállni. A védő, felületaktív anyagot tartalmazó 
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héj nagyviszkozitású és dupla héjazatú: a belső héjban lévő felületaktív 
anyag hidrofób része a magban, a hidrofil vége pedig a héjban helyezkedik 
el. A külső héjban a felületaktív anyag hidrofil vége a héjban, a hidrofób 
része az alapfolyadékban van. 
Kialakulásuk után két alapvető szempontból különbözik a habban lévő levegő 
buborékoktól. Először is az aphronok ellenállnak a nagyobb buborékká való 
egyesülésnek. Az aphronokat beszippantják az alacsony nyomású részek a 
formációban, de különállóak maradnak és egy erős egységet alkotnak. 
Másodszor az aphronok tartósak és stabilak, a polimer- és más adalék-
tartalmú héj által körülvett magjuk összenyomható15. és 16. ábrák. 
 

 
15. ábra A normál buborék 

 
16. ábra A mikrobuborékok összetapadása 

 
Az aphronok stabilitása 
A vízbázisú dupla héjazat az aphron szerkezetében mindaddig stabil marad, 
míg a vízréteg teljesíti a vastagságára és a viszkozitására vonatkozó 
kritériumokat [73]: 

1. A víz rétegnek legalább a minimális vastagsággal rendelkezni kell, ha 
ez alá vékonyodik, például az aphron térfogatnövekedése miatt, akkor 
a filmréteg felszakad. 

2. A víz viszkozitása a minimum fölött legyen. A víz molekulái 
hajlamosak kidiffundálni a vízrétegből az alapfolyadékba, ami 
vékonyítja és destabilizálja a vízfilmet. Azonban a víztransfer aránya 
fordítottan arányos a viszkozitással, ezért a jól tervezett aphron 
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rendszerhez viszkozitásnövelőt, rendszerint biopolimert adagolnak.  
Más tulajdonságokkal is rendelkeznie kell a víz-filmrétegnek ahhoz, hogy 
aphron-szerkezet fenntartható legyen. Az egyik ilyen az alacsony diffúziós 
képesség. Amikor egy vizes alapú folyadék, amely normál körülmények 
között 15% V/V levegőt tartalmaz, 10 bar nyomáson, a komresszió 
önmagában lecsökkenti a levegő térfogatát kb. 1.5% V/V-re. Azonban a 
levegő oldhatósága tiszta vízben ilyen nyomás mellett 15 ml/g (víz), tehát az 
összes levegő feloldódhat 10 bar nyomás mellett. Ez nem vonatkozik az 
aphron-alapú folyadékokra. Sőt, nemcsak hogy az aphronok kibírják a 15 bar 
nyomást, de a térfogatuk sem csökken le olyan kicsire, amely sűrítés során 
várható lenne. Úgy gondolták, hogy az aphron filmréteg megfelelően erős és 
nem permeábilis ahhoz, hogy a kompressziónak ellenálljon és hogy elfojtsa a 
levegő átszivárgását a folyékony közegbe. 
A filmrétegen keresztüli levegőszivárgást – azaz a diffúziót – általában gyors 
folyamatként írják le a hagyományos buborékok esetében. Még polimer 
felületaktív-stabilizált buborékok esetében is a diffúzió a másodperc töredéke 
alatt következik be.  
 
Az aphron rendszer reológiája 
A tipikus fúrófolyadékok 2 komponense a folyadék (víz és/vagy olaj) és a 
szilárd anyag (hozzáadott vagy a lyukból származó). A levegő nem alapvető 
része a fúrófolyadékoknak; ha mégis jelen van, akkor sem kívánatos 
tényező. A víz-alapú folyadékok levegőtartalma gyakran okoz korróziót, 
illetve habzási problémát, ha azt nem kezelik megfelelően. 
Másrészről a hab, mint öblítő közeg, nagyon magas százalékban tartalmaz 
levegőt és csak minimális mennyiségben vizet és a levegőbuborékok 
hajlamosak összekapcsolódni nagyobb buborékká, illetve kilépni a 
folyadékfázisból. Az aphron alapú folyadékban a levegő különálló marad és 
nem fog más buborékokkal nagyobb buborékká összeállni. A levegő-
buborékok stabilitása érdekében két fontos dolog szükséges, felületaktív 
anyag jelenléte és az, hogy a folyadék viszkozitása egy minimális értéknél 
nagyobb legyen kis nyírási sebességeknél. 
A felületaktív anyag azért szükséges a folyadékban, hogy a levegő-
buborékok belépését elősegítse és hogy különállóan tartsa. Egy hatékony 
felületaktív anyag lehetővé teszi, hogy a levegő a folyadékban maradjon 
öblítés és tömítés közben a lyuk falán, illetve míg keresztüljut a felszíni 
szilárdanyag kiválasztó berendezéseken. A levegő koncentrációja a 
folyadékban szabályozható a felületaktív anyag koncentrációjának 
változtatásával, általában a felületaktív anyag mennyisége korlátozza az 
öblítő közeg levegő tartalmát. 
Az, hogy a folyadék viszkozitása egy minimális értéknél nagyobb legyen kis 
nyírási sebességnél is azért szükséges, hogy megakadályozza a 
levegőbuborékok kiválását a felszínen. A gyakorlatban 0.5 rpm fordulatszám 
mellett 50,000 mPa.s-nél nagyobbnak kell lenni, hogy a levegőbuborékok a 
folyadékban maradjanak (Brookfield). Ideális esetben a 100000 mPa.s-os 
viszkozitás minden levegőt a folyadékban tart.  
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Az aphronok hatása az iszap tulajdonságaira 
A reológia, illetve a folyadék-veszteség a két legfontosabb tulajdonság, amit 
vizsgálnak és megpróbálnak szabályozni fúrás közben. Bár azt hihetnénk, 
hogy az aphronok általában növelik a fúrófolyadék viszkozitását, a reológiai 
mérések teljesen mást mutatnak. Az aphronok jelenléte nem befolyásolja 
jelentősen a viszkozitást. A folyadék veszteség függ a permeábilis kőzet és a 
rétegfolyadék tulajdonságaitól.  
Az aphron tömítő mechanizmusa 
A levegő buborékok a gyűrűstérben áramolva a nyomás különbség hatására 
kerülnek be a formációba, mivel a folyadék öblítési nyomása nagyobb, mint a 
pórusnyomás. A levegő buborék mérete változik a nyomás különbség miatt. 
Nagynyomású öblítés közben a levegőbuborékok kicsik, amikor a kicsi 
levegőbuborék belép az alacsonyabb nyomású rezervoárba, a levegő 
buborékok kiterjednek, amíg a nyomás ki nem egyenlítődik az új nyomásnak 
megfelelően. Így a formációba kerülő nagyszámú levegőbuborék kitágulva 
elzárja a kőzet pórusait, megvalósítva a tömítést, 17. ábra. 

Nagy nyomás
Gyűrűstér Kútfal Formáció

Kis nyomásΔp

 
17. ábra Az aphronok tömítő mechanizmusa 

A tároló kőzetek nagy része víznedves, így a hidrofób mikrobuborék 
belépését a leszűkült pórusba a kapilláris nyomás próbálja megakadályozni. 
A nem nedvesítő folyadék egy picike gömböcskéje csak a kialakuló 
differenciális nyomás hatására kerülhet be a kőzetbe és csak akkor, ha a 
differenciális nyomás nagyobb, mint a kapilláris nyomás. Az aphron-bázisú 
folyadékok képesek a folyadék veszteséget hatékonyan kontrolálni nagy 
permeabilitású kőzetekben is. A kis viszkozitás miatt kicsi az ECD és 
minimális a lyukfal instabilitása is. 
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4.2.5 Fúrás üveggyöngyös rendszerrel 

Egy nem összenyomható, a víz sűrűségénél kisebb sűrűségű folyadék a 
gázos folyadékkal való fúrás legtöbb problémáját megoldja, miközben az 
alulegyensúlyozott fúrás előnyeit is ki tudja használni. Ilyen az üveggyöngyöt, 
vagy üveggömböt alkalmazó rendszer. Ezt a rendszert először a szovjet 
iparban alkalmazták a 60-as, 70-es években olyan területen, ahol korábban a 
jelentős iszapveszteségek kizárták a fúrási tevékenységet. A világon 
azonban széleskörűen mégsem terjedt el az üveggyöngyök alkalmazása, 
csak a cementtejek sűrűségét csökkentették üveggolyókkal a veszteséges 
kutakban. Mindezen tapasztalatot felhasználva a 90-es évek közepén indult 
egy projekt az üveggyöngyös rendszer fúrási tevékenységre való 
adaptálására az USA-ban.  
Medley és társai [74] számoltak be az előzetes eredményekről. A 
kereskedelemben kapható üveggyöngyöket jellemzően festékekben, 
ragasztókban vagy más hasonló folyadékokban használták kitöltő anyagként. 
Az olajipari alkalmazás más igénybevételt jelent, ezért úgy választották ki a 
felhasznált üveggyöngyöt, hogy a fizikai tulajdonságai egy olaj- vagy 
gázkútban tapasztalható nagy nyomás és hőmérséklet mellett is 
megmaradjanak. Mivel az alulegyensúlyozás nagy sűrűségcsökkentést 
követel meg adott esetben, ezért az egyik legfontosabb szempont a relatív 
sűrűség, a másik lényeges tulajdonság pedig a gyöngyök szilárdsága volt. 
Az első alkalmazási próbák a cementezésnél használt, 0,7 kg/l-es sűrűségű 
kvarcüveggyönggyel történtek, ami a cementtej sűrűségét (1,8-2,0 kg/l) 
jelentősen képes csökkenteni. Ez azonban az iszap esetében nem bizonyult 
elegendőnek és más adalékot kellett keresni. A mikroszkópikus 
üveggyöngyök sűrűsége kisebb, 0,38 kg/l és kibírnak 210-280 bar nyomást 
is, ezek mindenféle szempontból megfeleltek. Venezuelában [75] 
bórszilikátból készült gyöngyöket alkalmaztak, amit a repülőgép- és az 
autóiparban is használnak súlycsökkentésre, ezek kémiailag semlegesek és 
ellenállnak a víznek, a magas hőmérsékletnek és nyomásnak is, 
falvastagságuk 0,5 és 2 µm közötti, ami lehetővé teszi a nagy nyomáson való 
alkalmazásukat is, hiszen közel 700 bar nyomást is elviselnek és ezért akár 
3000 m alatt is használhatók. 
Wong és Arco [76] összehasonlították az üveggyöngyös és a levegővel 
könnyített folyadékkal való fúrást. Megállapításaik szerint a gázos folyadék 
összenyomhatósága miatt számos olyan probléma adódik a módszer 
alkalmazása során, ami az üvegygöngyös rendszerrel elkerülhető, például a 
fúrószár vibrációja, a megnövekedett súrlódás és nyomaték, a kisebb furadék 
szállítási hatékonyság, a korrózió és a lehetséges tűz- vagy robbanásveszély 
és még a költségek is nagyobbak. Mindezek mellett a gázos folyadékkal való 
fúrás magában hordozza annak a veszélyét is, hogy egy nyomáshullám 
esetén jelentős mértékű károsodást szenved el a nyitott formáció. Az 
üveggyöngyök korlátozottan, de képesek a formáció elárasztását 
megakadályozni, azzal, hogy a lyukfalára tapadva elzárják a pórusok és a 
kisebb repedések nyílásait 18. ábra. 
Az üveggyöngyök, mint sűrűségcsökkentő adalék 
Ha a kis sűrűségű üveggyöngyöket folyadékhoz adagoljuk, akkor csökkenti 
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annak sűrűségét, a csökkentés mértéke függ az üveggyöngyök 
koncentrációjától, ha nő a koncentráció csökken a folyadék sűrűsége. Az 
üveggyöngy alkalmazhatóságának felső határkoncentrációját a viszkozitás 
határozza meg, mindenféle gyakorlati célból az 50 térfogatszázalék 
valósítható meg, e fölött a viszkozitás exponenciálisan emelkedik. A kifúrt 

 
18. ábra Az üveggyöngyök réteg elzárása 

 
furadék mennyisége korlátozhatja az üveggyöngyök koncentrációját 50 
térfogatszázalék alatt is. Egy 50 térfogatszázalékos folyadék sűrűségét 
mutatja a 19. ábra. 

 
19. ábra Az üveggyöngyök, mint sűrűségcsökkentő adalék 

 
Az üveggyöngyök szilárdsága és stabilitása 
Statikus helyzetben a legnagyobb nyomás a kút talpán van, a folyadék 
hidrosztatikus nyomás miatt, öblítés közben azonban a folyadék legnagyobb 
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nyomása számít, azaz a hidrosztatikus és az öblítési nyomás együtt és így a 
legnagyobb nyomás, amit az üveggyöngynek el kell viselni, rendszerint 
éppen a fúrómotor, vagy a fúró fölött alakul ki. Wong és Arco [76] egy 
folyadékmintát 0 és 690 bar közötti nyomással vizsgáltak meg. A nyomás 
hatására a minta veszített a térfogatából, amiből a folyadékban található 
üveggyöngyök szilárdságára lehet következtetni. A 20. ábrán jól látható, hogy 
a gyöngyök nagy része a 690 bar nyomást is képes volt elviselni és ezeket 
lehet nagyobb mélységű kutak fúrásánál alkalmazni. Az üveggyöngyök 
nyomásállósága a falvastagságukkal kapcsolatos, ami pedig a sűrűségüket 
adja meg. Ez alapján lehet osztályozni őket. 

Nyomás, bar

Nyomás  Térf.%
34,5         0,5
69,0         0,9
103,5       1,3
138,0       1,7
172,5       2,3
207,0       2,6
241,5       3,2
276,0       3,9
310,5       4,6
345,0       5,4
379,5       6,3
414,0       7,5
448,5       9,0
483,0       10,8
517,5       13,4
552,0       16,7

0                         138                          276                        414                        552                       690

276 bar-nál 3,9 %
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20. ábra Az üveggyöngyök szilárdsága 

McDonald és társai [77] laboratóriumi nagynyomású fúrási tesztek során 
vizsgálták meg, hogy az üveggyöngyök sérülnek-e a szivattyúkban és az 
iszapkezelő eszközökön, illetve amikor a fúróból nagy sebességgel 
kiáramlanak és a lyuktalpnak ütköznek. Ezek a mérések bizonyították, hogy 
a felszíni berendezések gyakorlatilag nem okozzák az üveggyöngyök 
sérülését, míg a lyuktalpon, megfelelő fúvókaválasztással elfogadható szintre 
lehet csökkenteni a sérült gyöngyök arányát (5-10%), amit Akin és társai [78] 
vizsgálatai is igazoltak. 
 
Az üveggyöngyök hatása az iszap tulajdonságaira 
Medley és társai [77] laboratóriumban vizsgálták a folyadék reológiai 
tulajdonságait az üveggyöngy koncentráció függvényében. Kimutatták, hogy 
a folyadék reológiai tulajdonságait nem befolyásolja jelentősen az 
üveggyöngy tartalom. A plasztikus viszkozitása nőtt a növekvő szilárd anyag 
tartalommal, bár 40 %-os koncentrációnál viszonylag magas, és a 
folyáshatár is emelkedett, de még elfogadható értékeket mértek. 
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A kiszűrődés vizsgálatánál érdekes eredményt kaptak, 25 %-os üveggyöngy 
koncentrációig a standard kiszűrődés csökkent, e fölött viszont ismét 
emelkedett egészen az 50 %-os méréshatárig 21. ábra.  
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21. ábra  

McDonald és társai [77] is megvizsgálták, hogy ez a folyadék mennyire 
károsítja a formációt. Azt találták, hogy a rendszer alkalmazása jelentősen 
csökkentette a formációkárosítást a normál iszaphoz képest, de nem 
szüntette meg teljesen.  
Mindkét eredmény azt mutatja, hogy az üveggyöngyök önmagukban nem jó 
elsődleges veszteségcsökkentő adalékok, az alakjuk és az 
inkompresszibilitásuk miatt, ugyanakkor más veszteségcsökkentő adalékkal 
együtt mégis hatásos szerepet játszhatnak a veszteségek csökkentésében, 
ha megfelelő a méreteloszlásuk és nagy részük a 10-74 μm méret-
tartományban van. Olyan elsődleges veszteségcsökkentő adalékot kell 
alkalmazni, mint például az osztályozott kalciumkarbonát, ami lehetővé teszi 
a hatékony iszaplepény képződését a lyuk falán, különösen, ha a rezervoár 
permeabilitásának és porozitásának megfelelő szemcseméret eloszlást 
választunk. Például Quintero és Blanco [79] vizsgálatai során 
bebizonyosodott, hogy kalciumkarbonát és üveggyöngyök együttes 
adagolásával (15 ppb) a vízbázisú folyadék vízleadása 5.8 cc/30 min to 2.2 
cc/30 min-ra, míg a teljes leadása 10.4 cc/30min to 5.8 cc/30min-ra csökkent 
100 bar differenciális nyomás hatására. Ráadásul az üveggyöngyökkel 
csökkenteni tudták a folyadék sűrűségét is, ami az adalék miatt megnőtt. 
Nagy nyomáson és hőmérsékleten ugyanazt az eredményt kapták. 
Összefoglalás 
A laboratóriumi és az üzemi kísérletek [80-81] bebizonyították, hogy ezt a 
rendszert is alkalmazni lehet alulegyensúlyozott munkálatok elvégzésére. 
Dél-Amerikában olajbázisú folyadékot használtak, ami stabil és homogén 
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volt, jó reológiával és kiszűrődési paraméterekkel rendelkezett és lyukfal 
stabilitási probléma sem jelentkezett. A rendszer alkalmazása költség-
megtakarítást jelent, hiszen kompressszor és nitrogén sem szükséges és 
jelentős időmegtakarítást értek el.  
Laboratóriumi fúrási tesztek során a fúrószár forgatásából eredő béléscső 
igénybevétel is sokkal kisebb volt. 
A fúróberendezés hagyományos szilárdanyag kezelő eszközei használhatók 
és nem károsítják az üveggyöngyöket. A furadékot rázószitával és 
hidrociklonnal lehet eltávolítani a folyadékból.  
A költségeket csökkenteni lehet az üveggyöngyök visszanyerésével, ez 
többféle módon lehetséges, a gravitáció miatt szétválnak és a hidrociklonok 
és a rázósziták segítségével is ki lehet az üveggyöngyöket választani. 
Üveggyöngyök adagolásával az alapfolyadék sűrűségét 0,25 kg/l-rel lehet 
maximálisan csökkenteni.  
Az üveggyöngyös közeg homogén, egyfázisú, összenyomhatatlan stabil 
folyadék és megfelelő reológiával és kiszűrődési tulajdonsággal rendelkezik 
a nagy permeabilitású és alacsony nyomású tároló formációk átfúrásához. 
Az üveggyöngyök megsemmisülési aránya a várt elfogadható tartományban 
volt a kísérletek során. Minimális környezetvédelmi hatással jár az 
alkalmazásuk. Ez a rendszer gazdaságos alternatívája a levegővel dúsított 
folyadéknak és várható, hogy világszerte egyre gyakrabban alkalmazzák 
majd. 
Az üveggyöngyökkel bármilyen folyadék sűrűségét lehet csökkenteni, azaz a 
kis sűrűségű folyadék többé-kevésbé független a folyadékfázis típusától és 
technikailag az alapfolyadék lehet tiszta víz, sósvíz, dízelolaj, vagy bármi 
más folyadék, az adalék csak kiterjeszti a folyadék alkalmazhatósági 
tartományát a kisebb sűrűségek felé. 
A megfelelő alapfolyadék a furadékok mellett az üveggyöngyöket is 
lebegésben tartja. A kísérleti megfigyelések azt igazolják, hogy különböző 
típusú folyadékok képesek az üveggyöngyöket szuszpenzióban tartani, 
különösen, a nem newtoni folyadékok, ahol az ülepedési sebesség a 
reológiától függ. A kőzetdarabkákkal szemben az üveggyöngyök sűrűsége 
kisebb az alapfolyadék sűrűségénél, és ha az alapfolyadék viszkozitása és a 
gélerőssége nem megfelelő, akkor az üveggyöngyök a felszín felé fognak 
mozogni, szeparálva a folyadékot. Hígítás vagy hígulás következtében a 
folyadék paraméterei romlanak és a szeparálódás gyorsul.  
Medley és társai [80] megvizsgálták a hígítás hatását az üveggyöngyök 
kiválására egy 35 térfogatszázalékos keverékben különböző mértékű 
hígítások (0-20-40-60-80 %-os) esetében és azt az eredményt kapták, hogy 
már egy kisebb mértékű hígítással is nagymértékben gyorsítani lehet az 
üveggyöngyök kiválását, de 30 perc alatt döntő hányadban, hígítás nélkül is 
84 %-ban, míg hígítással 93-95 %-ban kiválnak. Ez az üveggyöngyök 
visszanyerésének egyik lehetséges módja. Medley és társai [80] és 
McDonald és társai [77] is azt tapasztalták, hogy jelentős mértékben 
csökkent a nyomásveszteség és a béléscső kopása is mérséklődött.  
Normál működés közben a homok nagyobb sűrűsége miatt a hidrociklon 
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külső részén mozog és a kúp alján távozik és a folyadék a felső részén folyik 
ki. Az üveggyöngyök a kisebb sűrűségük következtében a szintén a kúp 
közepe felé mozognak és a felső nyílásán folynak ki. Általában minél 
nagyobb átmérőjű a kúp, annál nagyobb mennyiségben lehet kiválasztani az 
üveggyöngyöt. 
 

4.3 Az alulegyensúlyozott fúrási technikák értékelése 
 
A modern alulegyensúlyozott technológia fejlődése összeköthető az újabb és 
újabb fluidumok bevezetésével és minden új technika alkalmazása azt a célt 
szolgálta, hogy a korábbi egyik-másik, esetleg több lehetséges problémáját 
megoldja. A különböző technikák alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
behatárolják a felhasználás körülményeit.  
Az 50-es években levegővel kezdődött az alulegyensúlyozott technológia 
térhódítása száraz és kemény kőzetek fúrásával. Széntelepek és 
szénhidrogén-tárolók esetén tűzveszélyes volt a technika alkalmazása, ezért 
ilyen esetekben más gázok felhasználására került sor. De ezzel sem oldották 
meg a gáz, mint öblítő közeg legnagyobb problémáját, azt, hogy csak kis 
átmérőjű kutat lehet fúrni, ugyanis a nagy átmérő hatalmas mennyiségű gázt 
igényel. Ezekben az esetekben az alulegyensúlyozás jelentős, így csak 
konszolidált rétegek fúrhatók át lyukfal stabilitási problémák nélkül. 
Kis mennyiségű víz belépése is gondot okozott, ami előtérbe helyezte a 
ködös áramlás megvalósítását, ami kezelni tudja a korlátozott vízbelépést. A 
vizes környezet kialakulásával a korrózió is megjelent.  
A 70-es években a habok voltak a leggyakrabban használt öblítő közegek az 
alulegyensúlyozott fúrások kivitelezésénél. Ekkor is jelen van a víz és a 
levegő, amik a fúrószár és a kútszerkezet korrózióját elősegítik. Magasabb 
lett a lyuktalpi nyomás, de stabilitási probléma így is jelentkezhet. A 
habképzéshez jelentős mennyiségű habképző adalék szükséges. Vízszintes 
kutakban továbbra is fennállhat a tűzveszély. Ez a közeg viszont jelentős 
mennyiségű vízzel is megbirkózik. 
A gázzal dúsított folyadékok széles sűrűségtartományban meg tudják oldani 
a folyadék szükségletet, de már -a nagyobb sűrűség miatt- a fúrási sebesség 
sokkal kisebb. Kevésbé konszolidált formációk is átfúrhatók ezzel a 
technikával, de a lyukfal instabilitás, a vízbelépés és a korrózió gondot 
okozhat. A folyadék viselkedése rendkívül összetett és bonyolult, ami 
nehézzé, esetleg lehetetlenné teszi a lyuktalpi nyomás változásának nyomon 
követését és az alulegyensúlyozott körülmények folyamatos fenntartását. 
Számos esetben egy-egy nyomáshullám jelentős, maradandó károsodásokat 
okozott a produktív zónában. 
A legújabb folyadékok már olyan összetételűek, illetve olyan adalékokat 
tartalmaznak, amelyek koncentrációjának változtatásával lehet a kívánt 
sűrűséget beállítani és egyúttal a tömítő mechanizmusuk révén a tárolók 
védelmét is elősegítik. 
Az előző fejezetekben bemutatott technikák előnyeit és hátrányait, 
lehetséges problémáit mutatják be az alábbi táblázatok. 
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Levegő technika 

Előny Probléma 

Magas fúrási sebesség, kevesebb 
fúrási idő 

Vízbelépés 

Kisebb fúró költség Lyukfal erózió 

Nem kell víz Tűz a lyuktalpon 

Nincs gond az iszappal Sok kiegészítő berendezés 
szükséges 

Nem kell adalék H2S jelenlétében nem alkalmas 

Gáz (nitrogén vagy földgáz) technika 

Előny Probléma 

Magas fúrási sebesség, kevesebb 
fúrási idő 

Vízbelépés 

Kisebb fúró költség Lyukfal erózió 

Nem kell víz A gáz költsége 

Nincs gond az iszappal A fúróberendezés biztonsága 

Nem kell adalék Sok kiegészítő berendezés 
szükséges, hidrogénszulfid esetén 
zárt rendszer 

Köd technika 

Előny Probléma 

Magas fúrási sebesség, kevesebb 
fúrási idő 

Jelentős mennyiségű víz belépés 

Kisebb fúró költség Lyukfal erózió 

Kicsi víz igény Agyagok stabilitása 

Nincs gond az iszappal A termelt víz/gáz elhelyezése és a 
berendezések költsége 

Mérsékelt adalék költség H2S jelenléte esetén a levegős 
rendszer nem alkalmas 
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Hab technika 

Előny Probléma 

Magas fúrási sebesség, kevesebb 
fúrási idő 

Magas lehet a habképző és a gáz 
költsége 

Kisebb fúró költség Gondos mérés szükséges 

Kicsi víz igény Speciális mérőeszközök 
szükségesek 

Jó furadék kiszállítás, jó a 
lyuktisztítás 

Habtörő adalék kell 

Kompatibilis az olajjal, a sósvízzel 
és a kalcium karbonáttal 

Jelentős költségek 

Nagy mennyiségben léphet be víz 
és gáz  

Szeparálás és elhelyezés 

Általában nem tűzveszélyes A termelt víz elhelyezése 

Gázzal dúsított folyadék technika 

Előny Probléma 

Magasabb lyuktalpi nyomás, kisebb 
fúrási sebesség 

A gyűrűstéri gáz adagolás költséges 
Nagy gázigény 

Jobb irányított fúrásokhoz A fúrószáron keresztüli adagolás 
esetén a szerszámmal problémák 
lehetnek 

Csökken a fúrószár igénybevétele Kiegészítő felszíni berendezések 
szükségesek 

Függőleges kútban kisebb a tűz 
esélye levegős rendszernél is 

Korrózió, levegő esetében. 

Aphron alapú folyadék 

Előny Probléma 

Magasabb lyuktalpi nyomás, kisebb 
fúrási sebesség 

Kis levegő igény 

Kiegészítő felszíni berendezések 
nem szükségesek 

A folyadék költsége 

Korlátozott lyukfaltömítés lehet Nagy permeabilitás esetén a zárás 
kérdéses, illetve adalékanyag 
szükséges 

Vízszintes kutakban sincs 
tűzveszély 

Nincs korrózió 

 



 70

Üveggyönggyel dúsított folyadék 

Előny Probléma 

Magasabb lyuktalpi nyomás, kisebb 
fúrási sebesség 

Kiegészítő felszíni berendezések 
nem szükségesek 

Mérsékelt tömítő képesség  

Csökken a fúrószár igénybevétele  

 
Vizsgáljuk meg az alulegyensúlyozott technológia első felismert előnyét, a 
fúrási sebesség emelkedését. Megállapíthatjuk, hogy minél könnyebb az 
alkalmazott folyadék, annál nagyobb sebesség érthető el, hiszen a kis 
sűrűség kicsi lyuktalpi nyomást eredményez, és ez segíti a fúró 
kőzetbontását.  
Ezzel teljesen megegyező megállapítást tehetünk, abban az esetben, ha a 
folyadék formációkárosítási „képességét”, illetve lehetőségét vizsgáljuk meg. 
Ugyanis a kis sűrűségű folyadékok használatakor nagy az 
alulegyensúlyozás, tehát a nyomás a kútban lényegesen alacsonyabb, mint a 
formációnyomás, ez pedig azt jelenti, hogy a fúrás alatt még gyors beépítési 
sebesség, vagy más eljárási hiba következtében sem emelhetjük a lyuktalpi 
nyomást a formáció nyomása fölé. Ha mégis megtörténik, akkor a 
formációba belépő gázt könnyebb eltávolítani, mint egy folyadékot. 
Az iszapveszteség megelőzésében szintén a kisebb sűrűségű folyadékok 
hatékonyabbak a kialakuló nyomásviszonyok következtében. 
 

 Gáz Köd Hab Aphron Üveggyöngy
Fúrási sebesség ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 
Formáció károsítás ↑ ↑ ≈ ≈ ≈ 
Iszapveszteség ↑ ↑ ↑ ≈ ≈ 
Nagy nyomású réteg ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 
Víz belépés ↓ ↓ ≈ ↑ ↑ 
Gáz belépés ≈ ≈ ↑ ↑ ↑ 
Lyuk tisztítás ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ 
Lyukfal stabilitás ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ 
Hűtés ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ 
Korrózió ↑ ≈ ↓ ↓ ↓ 
Hőmérséklet ≈ ≈ ↑ ? ↑ 
Tűzveszély ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 
Fúrószár igénybevétele ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 
Felszíni berendezések ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 
Nagyméretű lyuk ↓ ↓ ≈ ↑ ↑ 
2. táblázat A lehetséges technikák értékelése a kritériumok alapján  

(↑= jó, ≈= közömbös, ↓= nem jó, ?= kérdéses) 
A relatíve nagy nyomású formációk átfúrása és nagy mennyiségű rétegvíz 
várható beáramlása szempontjából azonban a különböző öblítő közegek 



 71

alkalmazhatósága éppen fordított, a nagyobb sűrűségű folyadékok 
használata előnyösebb. 
A fúrás alatt nagyon fontos a lyuk megfelelő tisztítása. Ahogy bemutattam 
mindegyik technika kiszállítja a keletkező furadék szemeket, de különböző 
hatékonysággal. Megállapíthatjuk, hogy általánosan minél nagyobb a 
sűrűség, annál jobb a furadékkiszállítás, kivéve a habokat, amelyek kis 
sűrűség mellett is hatékonyak.  
A technikák általános bemutatása alapján megállapíthatjuk, hogy az előnyök 
és hátrányok mindegyik esetében eltérő kombinációban jelentkeznek, és ha 
ezek alapján értékelünk, akkor átfogó képet alkothatunk ugyan, de a technika 
kiválasztása továbbra is nehéz.  
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5. ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁS TERVEZÉSE 
 
Az elmúlt időszakban az alulegyensúlyozott technológiát egyre gyakrabban 
alkalmazták világszerte, azzal a céllal, hogy csökkentsék azokat az 
elárasztásos formáció-károsodásokat, amelyek gyakran nagymértékben 
redukálják az olaj- és gáztelepek produktivitását és a fúrás során 
kihasználják a további előnyöket is. Az alulegyensúlyozott technológia 
technikailag majdnem minden esetben megvalósítható és sokszor ez 
bizonyul a leggazdaságosabb megoldásnak is. Már ismert területen jó 
megoldás az is, amikor a fedőkőzetig a hagyományos módszerrel fúrnak és 
csak a tároló rétegben alkalmazzák az alulegyensúlyozott technikát. De 
bármilyen módszerrel és bármelyik technikával kívánják lefúrni a kutat, az 
adott körülményekre minden egyes kút fúrását külön értékelni kell.  
 

5.1 Alulegyensúlyozott fúrás tervezése 
 
A jól tervezett és megvalósított alulegyensúlyozott fúrások tapasztalatai 
világszerte imponálóak, legalább kétszeres fúrási sebesség, a kutak 
termelékenysége is minimum a duplája és a kihozatal is lényegesen 
magasabb lett a hagyományosan fúrt kutakkal szemben. Ilyen körülmények 
között ez a technológia bizonyítottan gazdaságos. Az öblítési rendszernek az 
alábbi legkritikusabb feladatokat kell megoldani: 

1. El kell érnie és fenn is kell tartania az alulegyensúlyozott viszonyokat. 
2. A lyuktalp megfelelő tisztítását biztosítania kell. 
3. Energiát kell szolgáltatnia a lyuktalpra. 
4. A kútnak biztonságosnak kell lenni. 

Általában a kiválasztott öblítő közeg egy olyan kompromisszumos megoldás, 
ami a legtöbb követelményt kielégíti és minimálisak a lehetséges problémák.  
Divine [82] azonban a részletes tervezés fontosságának és a nem megfelelő 
végrehajtás következményeinek elemezésekor megállapította, hogy az első 
alkalmazások esetén a megfelelő tervezés az egész, komplex művelet 
sikerének a kulcsa, különösen nagyferdeségű, vagy vízszintes kút fúrása 
esetén. Egy-egy hiba jelentősen ront az eredményességen. Az 
esettanulmányaiban nitrogénnel dúsított folyadékot használtak öblítő 
közegként vízszintes kutak fúrására, mindegyik esetében jelentős 
költségemelkedést okozott a nem kellően részletes tervezés és a rossz 
döntések sorozata. Divine is arra a következtetésre jutott, hogy legalább 5-6 
kút lefúrását követően várható az, hogy a remélt előnyöket produkálja az 
alulegyensúlyozott technológia alkalmazása. A teljes siker eléréséhez jól kell 
kiválasztani a fúrási célt, részletes tervezés után pontos végrehajtás 
szükséges egy gyakorlott, a technológiában jártas vezető irányításával. 
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Divine elemzése és a drága és sikertelen alkalmazások a megfelelő tervezés 
jelentőségére irányították a figyelmet. Garrouch és Labbabidi [83], valamint 
Alajmi és Schubert [84] hasonló elvek alapján állítottak össze olyan tervezési 
eljárásokat, ahol a tervezés menetét folyamatábrákon szemléltették. 
Összefoglalóan a tervezés menete a következő: 

1. A céltároló kiválasztása, tehát első lépésként el kell dönteni, hogy az 
adott formáció fúrható-e az alulegyensúlyozott technológiával. 

2. Az alkalmazható fúrási módszer kiválasztása, azaz meg kell határozni 
az öblítő közeget és elemezni kell az öblítési viszonyokat. 

3. Gazdasági analízissel kell összehasonlítani az alulegyensúlyozott és a 
hagyományos módszert. 

 
5.1.1 A céltároló kiválasztása 
Az alulegyensúlyozott fúrásra alkalmas tároló kiválasztásának első 
lépéseként a formáció geomechanikai és petrofizikai paraméterei alapján 
lehet meghatározni, hogy az adott formációban alkalmazható-e a 
technológia. Az egyik legfontosabb adat az öblítő közeg minimális sűrűsége, 
aminél még a lyukfal stabilitása fenntartható. Meg kell fontolni, hogy a 
formáció károsodása, például agyagduzzadás, vagy a finom kőzetszemcsék 
migrációja miatt bekövetkezhet-e. Értékelni kell a kőzetet iszapveszteség 
vonatkozásában is. Elemezni kell a szerszámszorulás problémáját is. 
Figyelembe kell venni annak a lehetőségét is, hogy kis permeabilitású és 
porozitású formációk átfúrása nehéz feladat elé állítja mind az eszközöket, 
mind a fúrási személyzetet, de a technológia alkalmazásával akár tízszeres 
fúrási sebesség is elérhető.  
Általánosan az eddigi hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján általában az 
alábbi szituációkban lehet előnyös az alulegyensúlyozott technológia 
alkalmazása: 

• Elárasztásra hajlamos formáció esetén, különösen természetes 
repedezettséggel rendelkező tárolókba mélyített függőleges vagy 
vízszintes kutak fúrásakor. 

• Lemerült, kisnyomású zónák fúrására, ahol veszteség és 
szerszámszorulás gyakran előfordult.  

• Gáztárolók kútjainak fúrására, ebben az esetben nagyon fontos a 
kútkörnyék lehető legkisebb károsítása, mivel ez csökkenti a kút 
csúcskapacitását, azt a napi gáz mennyiséget, amit a kút maximálisan 
termelni tud. 

• Olyan kutak fúrásánál, ahol a nagyobb fúrási sebesség és a kevesebb 
fúró felhasználás gazdasági hasznot jelent. 

• Vízkutak esetén, ha például a hidraulikus repesztés, környezetvédelmi 
okból nem lehetséges. 

• Nagyon nagy permeabilitású, vagy olyan formációk fúrására, ahol 
nagy repedések, üregek vannak. Itt azonban nehézséget jelenthet az, 
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hogy ezek a rétegek nagy mennyiségű fluidumot képesek termelni a 
fúrás során, amit a felszínen kezelni kell. 

Néhány formáció átfúrása nem ajánlott az alulegyensúlyozott technológiával: 

• Nem konszolidált, gyenge kifejlődésű formációkban jelentős lyukfal 
instabilitási problémák jelentkeznek. 

• Olyan területen, ahol az agyagtartalom miatt nagymértékben 
lecsökkenhet a lyuk mérete és a lyukfal stabilitása kérdéses. 
(Valójában lyukfal instabilitási problémák mellett is alkalmazható az 
alulegyensúlyozott technológia a megfelelő inhibitív folyadékközeg 
alkalmazásával, ekkor a kiválasztott technika gazdasági elemzése a 
döntő.) 

 
5.1.2 Az alkalmazható fúrási technika, módszer kiválasztása 
A hely kiválasztása után a megfelelő alulegyensúlyozott fúrási módszert kell 
meghatározni az alábbi megfontolásokkal:  

1. A tervezett kút profil, azaz függőleges vagy vízszintes kutat fúrnak. 
2. A kút tervezett átmérője. 
3. Vízadó rétegek átfúrásának értékelése. 
4. Földgáztermelő formációk harántolásának a lehetősége. 
5. Savanyú gázt termelő rétegek valószínűsége. 
6. Lyuktalpi tüzek bekövetkezése. 

Mindezen szempontok értékelése után a 22-23. számú folyamatábrák 
segítségével ki lehet választani a megfelelő technikát. Mindkét esetben a 
kiinduló pont az, hogy a lyukfal stabilitása lehetővé teszi bármilyen öblítő 
közeg alkalmazását, tehát nagymértékű alulegyensúlyozás is 
megengedhető. Az első folyamatábrán a függőleges kút fúrásához lehet az 
öblítő közeget kiválasztani, látható, hogy kis átmérőjű kút esetén, ha a 
lehetséges korlátozó tényezők közül egyik sem várható és a tűzveszéllyel 
sem kell számolni, akkor használható akár a levegő is. Ha fennáll a 
tűzveszély, akkor a levegőt nem lehet alkalmazni még iszappal együtt sem. A 
gázbelépést és a kénhidrogén jelenlétét a nitrogén, vagy a nitrogénnel 
dúsított iszap tudja kezelni. Ha vízbelépés is előfordulhat, akkor 
mindenképpen sűrűbb közeget kell bevetni. 
Hasonló elvek szerint épül fel a vízszintes kutakra vonatkozó folyamatábra is. 
Itt az érdekesség az, hogyha hosszú a tervezett, horizontális szakasz, akkor 
az ajánlott öblítő közeg a nitrogénnel könnyített iszap. 
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Függő leges
kút

Kis
átmérőIGEN

Víz
belépésNEM

Gáz IGENNEM

H2S IGENNEM

TűzNEM

Levegő
Köd
Iszap+lev.

IGEN

Iszap+Nitrogén

Iszap+Nitrogén

Nitrogén
Iszap+Nitrogén

NEM

IGEN

GázIGEN NEM

Hab
Iszap+levegő

 
22. ábra A módszer kiválasztása függőleges kút esetén 
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Vízszintes
kút

Kis
átmérő IGEN

IGEN

IGEN
IGEN

IGEN

IGENIGEN

IGEN

NEM

NEM

NEM NEM

NEM

NEM
NEM

NEM

Víz
belépésVíz

belépés

Gáz Gáz
Gáz

Gáz

Hosszú
szakasz

Iszap+nitrogén

Iszap+nitrogén
Iszap+nitrogén

Hab
Iszap+nitrogén

Nitrogén
Iszap+nitrogén

 
23. ábra A módszer kiválasztása vízszintes kút esetén 
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5.1.3 Gazdasági analízis 
Minden új technika, technológia bevezetésének, alkalmazásának alapvető 
oka a gazdasági haszon elérése. Természetesen ez a helyzet az 
alulegyensúlyozott technológiával is. Az alulegyensúlyozott fúrás során az 
alábbi tényezők miatt keletkezhet haszon: 

• A nagyobb fúrási sebesség és a hosszabb fúró élettartam miatt 
csökken a fúrás közvetlen költsége. 

• Kisebb lehet az öblítő közeg költsége. 
• Csökken a serkentések költsége. 
• Kevesebb időt töltenek a problémák megoldásával. 
• A nagyobb termelési mennyiség javítja a kút megtérülését. 
• A fúrás közben kitermelt folyadék ára. 
• A tároló végső kihozatala növekedik. 

Sajnos ezen, a gazdaságosságra közvetlenül ható tényezők közül több 
kevésbé ismert. A fúrás költségeit tudjuk, de a formáció termelésében és az 
egész életében bekövetkező változásokat csak becsülni lehet. 
 

5.2 Alulegyensúlyozott fúrások Magyarországon 
 
5.2.1 A hazai fúrási körülmények bemutatása 

A Kárpát-medence alatt vékony a földkéreg, annak hatására, hogy a 
medencefejlődés során a litoszféra a vízszintes irányú húzófeszültségek 
hatására megnyúlt, elvékonyodott, majd lesüllyedt. Az aljzat lesüllyedése a 
medence feltöltődésével járt együtt. Néhány szénhidrogén kutató fúrás 
forróvíztárolót, pl. Álmosd, Nagyszénás, Fábiánsebestyén talált. Ezek közül a 
fábiánsebestyéni fúrás során keletkezett gőzkitörés országos ismertségre tett 
szert, hiszen emberéletet is követelő műszaki baleset volt és a 350 bar 
nyomású, 170 oC-os gőzsugár elfojtása több mint egy hónapos munkával 
sikerült. Magyarország legmélyebb fúrása Hódmezővásárhelyen 5800 m-ig 
hatolt, ott 217 oC-os volt a hőmérséklet. A kőzettest hőmérséklete a 
mélységgel egyenes arányban nő.  
Az 1980-as évek közepén a hazai szénhidrogén-kutatás a mélyebb 
formációk felé fordult. Szepesi [85] megállapította, hogy a szakemberek 
nehezedő feladatok előtt állnak, mivel az egyre nagyobb mélységben, egyre 
nagyobb hőmérsékletű, szélsőségesen túlnyomásos formációkban, nehezen 
felismerhető csapdákban kell felkutatni a szénhidrogéneket, esetleg a 
geotermikus energiát. A rendellenesen nagy hőmérséklet a mélyfúrási 
folyadékok fejlesztési feladatait határozta meg, valamint új, hatékonyabb 
kútkiképzéseket követelt meg. A formációk túlnyomásossága veszélyes 
kitörésvédelmi szituációk elé állította a fúróberendezés dolgozóit. Ezeket a 
megállapításokat igazolja az alábbi táblázat, amely néhány nagy nyomású és 
nagy hőmérsékletű kút adatait tartalmazza. 
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Fúrás jele Év Mélység 
(m) 

Nyomás 
(bar) 

Hőmérséklet 
(C0) 

Hód-1 1974 ~ 5800 800 217 
Makó-2 1977 5000 910 215 

Sáránd-1 1978 4800 770 225 
Vízvár-1 1979 4500 718 210 
Kiha D-1 1982 4500 720 220 
Alpár-1 1985 4800 860 210 
Fáb-4 1985 4850 1040 240 

Békés-2 1987 5500 850 250 
Gátér M-1 1988 4800 960 210 
3. táblázat Nagy nyomású és hőmérsékletű fúrások Magyarországon 

 
A táblazatban szereplő adatok egyértelműen jelzik, hogy egy mélyebb kút 
fúrásánál számítani kell a nagy nyomás és a nagy hőmérséklet 
jelentkezésére. A nagy nyomás azt jelenti, hogy az alulegyensúlyozott 
technológia a nagyobb sűrűségű fluidumok alkalmazásával megvalósítható. 
A nagy hőmérséklet viszont lényegesen megváltoztathatja a folyadék 
paramétereit, ami a fúrás sikertelenségéhez vezethet.  
 
5.2.2 A kísérleti alulegyensúlyozott fúrások 

Magyarországon az első alulegyensúlyozott fúrásokat Bajcsán mélyítették, 
ahol a tárolórétegek aktív védelme, a rétegszennyeződés elkerülése céljából 
gázöblítéses fúrási mód gyakorlati kipróbálására került sor, amikor az 
öblítőfolyadékot metángáz, ill. levegő helyettesítette.  
A gázöblítéses fúrások lyukszerkezetét és technológiai tervét különös 
gonddal dolgozták ki. A gázöblítést a 7”-es béléscső alatti lyukszakaszok 
mélyítéséhez tervezték, a csőoszlop cementezéséig tehát a hagyományos 
technológiát alkalmazták mindkét lyuk mélyítéséhez. A fúrásokhoz használt 
öblítőiszap sűrűsége 1,18-1,26 kg/dm3 volt. Kútkiképzésben annyi változás 
volt a korábbi bajcsai kutakhoz képest, hogy a termelési béléscsőrakatokat a 
lehető legtökéletesebb gáztömörzárás érdekében VAM menetű 7”-es 
béléscsövekből tervezték. 
A 7”-es béléscső saruja alatti 6”-es szelvényben 4”-es fúrószárral történő 
fúrás során a szükséges gázmennyiség percenként 30-35 m3. 
Mindkét kúton 3 ciklusban, levegővel történt a kút leürítése. Cementező 
aggregáttal 240-300 l/min vízbetáplálással öblítő kört létesítettek, majd 
néhány perc múlva megkezdődött a levegő betáplálása egy UKP-80 
kompresszorral.  
A Bj-37 fúrásban a VII/b telepet 2090-2115 m között, valamint a Bj-38 2145-
2167 m és 2251-2265 m közötti szakaszát tiszta szénhidrogéngázzal fúrták 
át az előzetes terveknek megfelelően. Az állócső kezdeti nyomása 10 bar-ról 
maximum 15 bar-ig emelkedett. A lefúvató vezeték nyomása a gáztároló 
eléréséig 1,2-1,5 bar, a telep megnyitása után 3,2-3,5 bar volt. A réteg 
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átfúrása 12,40 h-tól 15,5 h-ig tartott három toldással. Egy-egy rátoldás 8-10 
percet vett igénybe.  
A 2090-2115 m közötti szakasz fúrási időszükséglete 2 min/m és 7 min/m 
között változott, az átlag 4,2 min/m, vagyis a mechanikai sebesség 13,9 m/h 
volt. 
A Bj-38 fúrás 6”-es szakaszát R2 fúróval kezdték mélyíteni. A cementdugó 
átfúrása után a nyomás 16 bar volt a kezdeti 13 bar-ral szemben, és úgy 
tűnt, hogy a nyomás tovább növekszik. Ezért 200 l habdugót nyomtak a 
kútba, és rákötöttük a nyomóvezetékre a 41 bar-os vezetéket is. Az 
állócsövön mért legnagyobb nyomás végül is nem érte el 25 bar-t, majd a 
habdugó megjelenése után 16-17 bar körül stabilizálódott. A második 
rátoldás utáni nyomásemelkedés valószínűleg az öblítőgáz elégtelen furadék 
kiszállításának következménye volt, és emiatt a cement- és kőzetfuradék 
dugószerű lerakódást okozott a fúrócső kapcsolóknál. A fúró kiépítése után 
megismételt habdugó benyomás sem eredményezett tökéletesen tiszta 
lyukszakaszt, mivel kiépítéskor kisebb mérvű „fogást” észleltünk. 
A második (M2 típusú) fúró lég- és haböblítéssel összesen 33,5 métert fúrt 
2167-2200,5 m között – a rátoldásokat is beleszámítva – 5 óra alatt. A 
csúcsnyomások értéke kezdetben, a dugós áramlás következtében 44-48 
bar volt, majd 25-30 bar körül stabilizálódott, az időszükséglet 4 min/méter és 
10 min/méter között változott. Némi időveszteséget a gázöblítéssel szemben 
az okozott, hogy a rátoldások után a nyomás lassabban állt be, és emiatt a 
fúrást az ottani 10 perccel szemben min. 20 perc öblítés után lehetett 
megkezdeni. Korábbi kezdés esetén a fúróhaladás rosszabb volt a nem 
megfelelő kúttalp tisztítás miatt. 
A harmadik fúróval (M2) a 2200,5-2251 m közötti szakaszt 5,75 óra alatt 
mélyítették 25-30 bar állócső nyomással, légöblítéssel, míg a negyedik fúró 
(M2) a 2251-2265 m közötti 14 m-es szakaszt 1,5 óra alatt fúrta le 20 bar 
állócső nyomás mellett, gázöblítéssel. 
A kutak gázhozamát megmérték: 

• Bj-37   8 mm fúvókán   24200 m3/nap 

• Bj-38   8 mm fúvókán   23000 m3/nap 
A tapasztalatok egyértelműen igazolták, hogy hasonló gáztelepek 
átharántolása teljes rétegvédelemre való törekvés esetén gáz-, ill. 
levegőöblítéssel viszonylag egyszerűen megoldható fúrástechnikai probléma, 
amelynek alkalmazására a jövőben is gondolni kell. 
1975-ben került sor az Algyő-536 jelű fúrásban az Alsópannon-13/b telep 
haböblítéses átfúrására. A haböblítéses fúrási munkálatok célja: 

• az olajtároló réteg haböblítéses átfúrásának technológiai kísérlete; 

• a haböblítéses fúrás eszközeinek és gépi egységeinek üzemi 
kipróbálása, valamint 

• az olajtároló réteg tulajdonságainak és termelőképességének 
megóvása volt. 
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A haböblítéses fúrás alkalmazására csak az Alsópannon-13/b telep átfúrása 
során került sor. A telep fedőkőzetéig a fúrólyuk mélyítése iszapöblítéssel 
történt, a használt öblítőiszap sűrűsége 1,08-1,18 kg/dm3 volt. Annak 
érdekében, hogy a tárolóréteg haböblítéses átfúrásakor a fúrólyuk száraz 
legyen, a felső nyitott szakasz víz- és szénhidrogén-tároló rétegeit 7”-es 
béléscsőoszloppal ki kellett zárni. A béléscsőoszlop saruját közvetlenül a 
tároló fölötti agyagmárga rétegbe helyezték el, és a lehető legtökéletesebb 
gáztömörzárás végett 1600 m-ig VAM-menetű béléscsöveket építettek be. A 
7”-es béléscsőoszlop szilárdsági számítása és a béléscsövek kiválasztása a 
béléscsőoszlop teljes leűrítésére történt. 
A hagyományos algyői lyukszerkezetnél a termelési béléscsőoszlop végig 7”-
es. A haböblítéses fúrásnál a 7”-es béléscső beépítése a jelenlegi technikai 
felszereltség mellett nem lehetséges végig, ezért a tárolóréteg előtt 4 ½”-es, 
előre perforált betétcsövet kellett elhelyezni. A betétcsövet nem szükséges 
cementezni, ugyanis az csak omlás ellen biztosítja a tárolóréteget. 
A fúrólyukat feltöltő folyadék leürítése két lépcsőben történt. Az első 
lépcsőben két UKP-80 típusú kompresszor 14-16 nm3/min mennyiségű 
levegőt és egy CA-320-as cementezőegység 300 dm3/min mennyiségű 
felületaktív anyaggal (habképzővel) kezelt vizet nyomott a fúrólyukba. A 
második lépcsőben csak a két kompresszor dolgozott, amelyek a folyadékot 
és a habot teljesen eltávolították a lyukból. Az első lépcső 100, a második 
pedig 128 percig tartott, így a fúrólyuk leürítéséhez szükséges idő 3,8 óra 
volt. Mindkét lépcsőnél 73 bar-ra emelkedett a nyomás. 
A 7”-es béléscsőoszlop cementezése után a cementdugó tetejét 2356 m-ben 
találták, és 2376 m-ig vízöblítéssel kifúrták, majd a maradék cementdugó és 
a tárolóréteg átfúrása a 2450 m végleges talpmélységig egy fúrómenetben 
haböblítéssel történt. 
A környező (Algyő-538 és 536 jelű), a hagyományos öblítéssel mélyített 
kutaknál tapasztalt fúrási sebesség alatta marad a haböblítéses fúrási 
sebességnek. Az olajtároló réteg megütésekor a rétegből beáramló olaj 
hatására a habos öblítőközeg összébb esett, ezt abból lehetett megállapítani, 
hogy a kifolyón hosszabb időn keresztül nem volt kiáramlás. A végleges 
talpmélység elérése után két habdugóval kísérelték meg a fúrólyuk 
kitisztítását. A habdugó hatására megjelenő öblítőközeg a megnyitott 
tárolóból származó olajat hozott magával. 
A fúrólyuk kitisztítására tett kísérletek a nyitott réteg omlása miatt 
meghiúsultak. Az öblítés során a fúrószerszám a talp fölött egyre följebb ült 
fel. Így a fúrólyukat először algyői olajjal, majd a további omlások miatt 1,12 
kg/dm3 sűrűségű öblítőiszappal töltötték föl és a  6”-es szakasz biztosítására 
4 ½”-es béléscsövet építettek be. Ez is rámutat arra, hogy vízérzékeny 
agyagok esetén különösen fontos a lyukfal 
A haböblítéses fúrási munkálatok céljaiból az olajtároló réteg 
tulajdonságainak és termelőképességének objektív kiértékelése a 
lyukfalstabilitási problémák miatt meghiúsult. 
Úgy gondolták, hogy a további hab- és gázöblítéses fúrások teljes 
sikerességének érdekében megbízható információkat kell szerezni az 
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átfúrandó rétegek lyukfal stabilitására vonatkozóan, különös tekintettel a 
nagymérvű depresszióra. 
Mivel a hab a rétegolajjal történt érintkezéskor összébb esett, továbbá a 
fúrólyukból kijövő hab – mint öblítőközeg – folyamatosságát nem lehetett 
biztosítani, ezért további feladatként megjelölték olyan stabil hab kialakítását, 
amely az olajjal történő érintkezéskor nem esik össze, illetve a folyamatos 
öblítőkört biztosítja. 
A haböblítéses fúrásra kialakított felszíni szerelvények ezen technológiához 
megfeleltek. 
A jövőben a hab-, illetve a gázöblítéses technológiával a tárolóréteg átfúrását 
csak ott alkalmazzák, ahol a tárolóréteg védelme, a földtani kifejlődés, a 
beáramlási viszonyok indokolják, és ha a lyukfal stabilitás biztonsága 
megengedi. 
 

5.3 Kutatási és mérési eredmények 
 
5.3.1 Alulegyensúlyozott fúrások tervezése 
Az alulegyensúlyozott fúrás technikájának kiválasztása 
Az alulegyensúlyozott fúrás technikájának kiválasztása tulajdonképpen azt 
jelenti, hogy a fúrási célformáció geomechanikai és petrofizikai paraméterei 
alapján meghatározzák az öblítő közeg minimális sűrűségét, aminél még a 
lyukfal stabilitása fenntartható. Az így körülhatárolt körülményekre 
alkalmazható fúrási folyadékokból kell kiválasztani azt, amelyiknél a 
legkisebb a formációkárosodás lehetősége, például iszapveszteség, 
agyagduzzadás, vagy a finom kőzetszemcsék migrációja miatt és 
amelyeknél a technológia alkalmazásából eredő előnyök is jelentkeznek. 
A nemrég bevezetett és már többször alkalmazott, új típusú folyadékok 
rendelkeznek minden olyan tulajdonsággal, amelyek szükségesek az 
eredményes alkalmazásukhoz és a legtöbb esetben a problémák is 
elkerülhetők. Az alkalmazható optimális módszer kiválasztásának 
megkönnyítésére a nemzetközi irodalomban folyamatábrák jelentek meg, 
amelyek az új típusú folyadékokat még nem vették figyelembe.  
Az 24. ábrán látható folyamatábrát a fentieket is magába foglaló új 
elgondolás alapján készítettem el függőleges kútra, figyelembe véve az új 
típusú folyadékok alkalmazhatóságát is. Ha a folyamatábrán az 1. ponthoz 
jutunk, akkor fúrhatunk levegővel, ködös áramlással vagy levegővel dúsított 
iszappal. A 2. pont esetében kell az új típusú aphron alapú vagy az 
üveggyöngyös folyadékok használatát tervezni, amelyek a nagyobb 
sűrűségük következtében kevésbé állékony formációk átfúrására is 
alkalmasak. A 3. pontnál a nitrogénnel, mint gázzal és a nitrogénnel 
könnyített iszappal való fúrás között választhatunk. A 4. pont a hab és/vagy a 
levegővel dúsított iszap alkalmazásának célszerűségét jelenti. 
A 25. ábrán a kis átmérőjű vízszintes kútra vonatkozó folyamatábrát mutatom 
be A legérdekesebb eset a hosszú vízszintes szakasz fúrása, amikor a 
mélyülő kút tisztításához egyre több gázra van szükség még itt is. Ebben a 
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helyzetben kerülhetnek előtérbe az új típusú folyadékok, amelyek a jól 
tervezett alapfolyadékkal hatékony lyuktalp tisztítást valósítanak meg. 

 
24. ábra Folyadék kiválasztás alulegyensúlyozott fúráshoz 

 
A nagy átmérőjű vízszintes kutak fúrása esetén a 26. ábra segítségével 
választhatjuk ki a folyadékot, ha gáz belépés várható, akkor szintén 
megfontolandó az új típusú folyadékok használata. 

 
25. ábra Folyadék kiválasztás alulegyensúlyozott fúráshoz 
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26. ábra Folyadék kiválasztás alulegyensúlyozott fúráshoz 

 
A kiválasztott technika hidraulikájának tervezési szempontjai 
A módszerek részletes elemzéséből és a gyakorlati tapasztalatokból 
megállapítottam, hogy az alulegyensúlyozott fúrás tervezése más 
megközelítést igényel a hagyományos öblítéssel szemben. Az elemzésem 
alapján az alkalmazható technikákat két csoportra osztottam a folytonos 
fázisuk alapján. Az első csoportba tartoznak azok a közegek, amelyek 
folytonos fázisa valamilyen gáz, tehát a levegőt, a nitrogént vagy a földgázt, 
valamint a ködöt alkalmazó technikák. A másik csoportot a habok és a 
különböző kétfázisú folyadékok alkotják, ezekben az esetekben a folytonos 
fázis a közeg alapfolyadéka. 
A technika kiválasztását követően az öblítő közeg hidraulikai elemzése során 
a 4. táblázatban összefoglalt szempontokat kell figyelembe venni. 
A furadék kiszállítás elemzésénél megállapítható, hogy minél kisebb az öblítő 
közeg sűrűsége és a viszkozitása, annál inkább a fluidum sebessége 
határozza meg a kőzetszemcsék kihozatalának hatékonyságát. Ebből 
adódóan gázközeg alkalmazása hatalmas térfogatáramokat igényel 
ugyanolyan furadékkiszállítási hatékonyságnál. A kis sűrűségű közegek 
használatakor a furadékszemek öblítési szünetben gyorsan ülepednek, 
problémákat okozva a lyuk talpán, hiszen a fluidum nem rendelkezik olyan 
tulajdonsággal, ami ezt megakadályozná. A polimerek segítségével speciális, 
nem newtoni folyadékok állíthatók elő, amelyek a furadék kiszállítás 
szempontjából kifejezetten előnyösek, mint például az aphron. Ilyen 
tekintetben a hab közbenső esetnek tekinthető, hiszen a hab minőségétől 
függően széles tartományban változnak a hab reológiai tulajdonságai. 
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 Hagyományos Alulegyensúlyozott 
(gáz) 

Alulegyensúlyozott 
(folyadék) 

Furadék 
szállítás Viszkozitás Sebesség 

A közeg, illetve az 
alapfolyadék 
viszkozitása 

Folyadék 
veszteség Iszaplepény Megelőzött 

Részben megelőzött, 
illetve tömítő réteg 

képződés 

Sűrűség Lyuktalpi 
nyomás kontrol

Felszíni nyomás 
kontrol 

Felszíni és lyuktalpi 
nyomás kontrol 

Kompatibilitás Kőzetek Felszíni kezelés Formáció kőzete és 
folyadéka 

Lyukfal 
instabilitás 

Rutin 
megoldások 

Konszolidált, kemény 
kőzet 

Kevésbé konszolidált 
kőzet 

4. táblázat Hidraulika tervezés szempontjai 
 
A folyadék- vagy iszapveszteség komoly formációkárosodáshoz vezethet, 
ennek megakadályozása az öblítő közeg egyik legfontosabb funkciója. A 
hagyományos technológia esetében a nagymértékű elárasztás 
megakadályozása (megelőzése) az iszap szilárd anyag tartalmából a lyuk 
falán gyorsan kialakuló, nagyon kis áteresztőképességű védőréteggel valósul 
meg. Az iszaplepény az alulegyensúlyozott technológia alkalmazásakor nem 
alakul ki, mivel az anyagáramlás iránya pontosan ellentétes, a formációból a 
kút felé mutat és ezzel megelőzöttnek mondható ez a probléma. Kivéve 
azokat az eseteket, amikor túlellensúlyozás következik be, éppen ezért úgy 
alakítjuk ki az új típusú folyadékokat, hogy gyorsan és hatékonyan képesek 
legyenek megvédeni a tároló rétegeket! És amennyiben szükséges a 
műveletek befejeztével az anyagok kémiailag lebonthatók. Ezen korszerű 
folyadékok többsége olyan, hogy a kialakult szűrőréteget a beáramló 
rétegtartalom képes eltávolítani. 
Alapvetően más az öblítő közeg sűrűségének a szerepe a két technológia 
alkalmazásakor. A hagyományos technológia az elsődleges kitörésvédelem 
követelményét teljesítve a lyuktalpi nyomást ellenőrzi a sűrűséggel, hiszen 
annak mindig nagyobbnak kell lenni, mint az éppen átfúrt formáció nyomása. 
Az alulegyensúlyozott módszer esetén az öblítő közeg sűrűsége a fúrás 
során kialakuló felszíni gyűrűstéri nyomást határozza meg, ami pedig a 
felszíni eszközök nyomáshatárát szabja meg. 
Az alulegyensúlyozott fúráshoz kiválasztott közegnek nemcsak a 
hagyományos fúrás során támasztott kompatibilitási követelményeket kell 
kielégítenie, hanem a felszínre érkező esetenként akár négyfázisú folyadék 
kezelésére vonatkozókat is. Tehát arra is tekintettel kell lenni, hogy a 
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felszínen szétválaszthatók legyenek a különböző fázisok és az öblítő közeg 
újra felhasználható legyen.  
A lyukfal instabilitás: a vízérzékeny agyagok váza meggyengül a víz 
(hidratáció) miatt ezért csak mérsékelt alulegyensúlyozást engedhetünk meg, 
erre alkalmasak az új típusú folyadékok. Úgy kell a folyadék összetételét 
megválasztani, hogy az inhibitív hatású legyen és segítse a lyukfalat alkotó 
kőzetek stabilitását megőrizni. 
Az aphron az egyik olyan közeg, ami a hazai komplex követelményeknek a 
legnagyobb mértékben megfelel, ezért ennek a vizsgálata a magyarországi 
körülmények figyelembe vételével indokolt. 
 
5.3.2 Az aphron alapú folyadék vizsgálatának eredményei 
Az aphron alapú folyadékok olyan vízbázisú fluidumok, amelynek nagy a 
viszkozitása kis nyírási sebességnél is. Ezeket az öblítő közegeket sikeresen 
alkalmazták világszerte lemerült vagy nagy permeabilitású formációk 
fúrására. A hazai még nem a kellő részletességgel megfogalmazott földalatti 
gáztároló építési, bővítési tervekben szereplő kutak mélyítése hasonló 
körülményeket feltételez, tehát az aphron bázisú folyadék, mint lehetséges 
öblítő fluidum bevetésre kerülhet. Ez a laboratóriumi vizsgálatokat 
mindenképpen indokolja. 
 
Az aphron bázisú folyadék felépítése 
A laboratóriumban az Aphron ICS nevű folyadékot vizsgáltam meg. Az 
alapfolyadékba a 5. táblázatban található recept szerinti mennyiségű 
adalékokat kevertük be: 
 

APHRON ICS Recept 
Név Leírás Mennyiség 

ALAPFOLYADÉK A rendszer folyamatos fázisát 
biztosítja (víz vagy sósvíz) 

350 ml 

SODA ASH A víz keménység beállítás 0,25 g 
GO DEVIL II. Viszkozitás javító 4,5 g 
ACTIVATOR I. Hőállóságot javító 5,0 g 
ACTIVATOR II. pH szabályozó 2,0 g 
M-I CIDE Baktericid 0,3 g 
BLUE STREAK Aphron generátor 1,0 g 
APHRONIZER A Felületaktív anyag 0,5 g 
PLASTICIZER Polimer 0,3 g 
APHRONIZER B Felületaktív anyag 0,5 g 

5. táblázat Az APHRON ICS folyadék összetétele 
Az anyagokat a táblázati szerinti sorrendben kevertük be (a szükséges nyíró 
hatás elérése érdekében Hamilton Beach típusú keverőt használtunk). 
Minden egyes adalékanyag adagolását követően az egyenletes eloszlás 
érdekében 5 percig, de az elsődleges felületaktív anyag a Blue Streak 
bekeverését megelőzően további 5 percig kevertük a mintát. Már ebben a 
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fázisban is sok buborékot lehetett tapasztalni a folyadékban, de a méretük 
teljesen változatos volt. A Blue Streak bekeverését követően azonban a 
buborékok mérete egységessé vált, nagyon finom habbá alakult a közeg. 
Közben a minta nagyon felmelegedett, ezért egy rövid idejű hűtést követően 
kevertük be a következő anyagot, ez azt eredményezte, hogy a minta 
térfogata nagymértékben megnőtt, ami csak a következő adalék elkeverése 
után csökkent vissza. Ekkor ismét felmelegedett az aphron bázisú folyadék 
és emiatt egy újabb hűtést követően kevertük be az utolsó anyagot! 
A bekevert aphron típusú folyadék sűrűségét és pH-ját megmértük, valamint 
labor körülmények között egy teljes Fann reológia vizsgálatot végeztem el 
ennek eredményeit a 6. táblázat tartalmazza. 

 
Paraméterek:  
Hőmérséklet [°C] 32 
Sűrűség [kg/m3] 693 
Fann leolvasás [fordulat/min]:  
                          600 95 
                          300 79 
                          200 73 
                          100 64 
                              6 39 
                              3  35 
Mozg.ell. 10"                     [Pa] 16,86 
Mozg.ell. 10’                     [Pa] 20,95 
pH                                     [ - ] 10,14 

6. táblázat APHRON ICS fúrási folyadék technológiai paraméterei 
 
A bekevert anyag sűrűsége lényegesen kisebb lett, mint az alapfolyadék víz 
sűrűsége. Megállapítható, hogy az adalékok segítségével képzett aphron 
alapú folyadék alkalmas alulegyensúlyozott viszonyok létrehozására, hiszen 
a folyadék sűrűsége (a víz sűrűségéhez viszonyítva) több mint 30 %-kal 
csökkent.  
Az aphron bázisú folyadékokkal szemben támasztott követelmény a kis 
nyírási sebesség melletti nagy nyírási feszültség, ami ezért fontos, hogy a 
mikrobuborékok ne tudjanak kiválni a folyadékból. A szabványos mérésre 
nincs lehetőségem, de a 3 fordulat/perc-hez tartozó adatból látható, hogy 
ehhez a kis nyírási sebességhez nagy nyírási feszültség tartozik. A mérések 
során nem tapasztaltunk sűrűségkülönbség kialakulást a folyadékban. 
Természetesen ennek az öblítő közegnek is az egyik legfontosabb feladata 
az, hogy öblítési szünetben lebegésben tartsa a furadékszemeket, erre 
vonatkozóan a minimum követelmény az, hogy a 3 fordulat/perc-hez tartozó 
érték és a tixotrópia mérésénél a 10 másodperchez tartozó leolvasás 
legalább 10 lb/100 ft2 legyen. Ezt ez a folyadék teljesíti. 
A folyadék pH értéke a kívánt határok között van, s így a polimer 
degradációja nem következhet be.  
 
Az aphron bázisú folyadék reológiai viselkedése 
A 27. ábrán látható az aphron bázisú folyadék reológiai viselkedését leíró 
folyásgörbéje. Az aphron bázisú közeg egyértelműen nem newtoni 
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tulajdonságokat mutat, a fluidum viselkedését a pszeudo-plasztikus modellel 
lehet közelíteni. Ezt bizonyítja a 28. ábrán látható logaritmikus koordináta 
rendszerben ábrázolt folyásgörbe. 
 

Az APHRON ICS folyadék reológiai 
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27. ábra Az aphron alap reológiai viselkedése 
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28. ábra Az Aphron ICS folyadék folyásgörbéje log-log koordináta 
rendszerben 
 
A 29. ábra a folyadék látszólagos viszkozitásának hőmérséklet-függését 
mutatja (511 s-1 nyírási sebességnél). A hőmérséklet növekedésével csak kis 
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mértékben csökken a látszólagos viszkozitása az aphron bázisú folyadéknak, 
ez teljesen természetes, hiszen a magasabb hőmérséklet hatására a 
folyadék fázis viszkozitása csökken. Az hogy az Aphron bázisú folyadék 
viszkozitása csak kissé csökkent a hőmérséklettel különösen kedvező 
feltételeket teremt a furadék kiszállításhoz a lyuktalpon. 

APHRON ICS folyadék viszkozitásának hőmérséklet 
függése
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29. ábra Az APHRON ICS folyadék viszkozitásának hőmérséklet függése 
A 30. ábrán látható a nyomás és a hőmérséklet változása a méréssorozat 
során, összesen 26 folyásgörbét mértem meg az ábrán látható nyomás és 
hőmérséklet értékeken. 

A nyomás és a hőmérséklet változása 
a mérési sorozat alatt
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30. ábra A mérések nyomás és hőmérséklet értékei 
A 31. ábrán látható, hogy a viszkozitás a nyírási sebesség csökkenésével 
exponenciálisan növekedik. A mérési sorozat elején a nyomásváltozás 
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hatására, 100 °C fokos hőmérsékleten észrevehető különbségeket mértünk a 
viszkozitásban.  

A viszkozitás változása a nyomás és a nyírási sebesség 
függvényében 100 C fokon
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31. ábra A nyomásváltozás hatása 100 °C fokon 

A mérési sorozat végén 60 °C fokos hőmérsékleten a nyomásváltozás 
hatására észrevehető különbségeket a viszkozitásban nem mértem, a 32. 
ábrán a különböző nyomásértékeken felvett viszkozitás görbék gyakorlatilag 
egymáson futnak. 

A viszkozitás változása a nyírási sebesség és a nyomás 
függvényében 60 C fokon
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32. ábra A nyomásváltozás hatása 60 °C fokon 
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A viszkozitás változása a hőmérséklet függvényében
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33. ábra A hőmérsékletváltozás hatása 20 baron 
A mérési sorozat legvégén azonban a hőmérséklet csökkenés hatással volt a 
viszkozitásra, 33. ábra. 
Az előző ábrák azt mutatják, hogy a mérési sorozat alatt a folyadék 
tulajdonságai nagymértékben megváltoztak, tehát tranziens jelenséget 
tapasztaltam. Megállapítható, hogy a hatványtörvényes, pszeudo-plasztikus 
modellel leírható reológiai viselkedésű Aphron ICS fluidum viszkozitása -a 
magas levegő koncentrációja ellenére- a kezdeti, átmeneti jelleg után már 
nem függ a közeg nyomásától csak a hőmérsékletétől. A folyadék 
viszkozitása a hőmérséklettől is csak kis mértékben függ, ami megfelelő 
lyuktisztítást eredményez a lyuktalpon is. 
 
Az aphron bázisú folyadék kiszűrődési tulajdonságai 
Sokak szerint a formációkárosodás kontrolálásának kulcsa a kiszűrődés 
szabályozása, tehát az iszap, a szilárd anyag tartalom és a szüredék nagy 
mennyiségű formációba jutásának megakadályozása valamilyen módon. 
Az aphron héjának hidrofób tulajdonsága lehetővé teszi a buborékok 
összekapcsolódását, anélkül hogy egy buborékká válnának. Amikor az 
aphron bázisú folyadék belép a formációba, az aphronok összenyomódnak 
és a deformált cellák halmaza elzárja a kőzet pórusait. Ez a rendszer 
megtartja a hidrofób jellegét. Az aphronok tömítésének hatékonysága függ a 
pórusok és repedések méretétől és a héjazat hidrofób tulajdonságától. Kis 
pórusméret és erős hidrofób jelleg esetén jó a tömítés. Ellenkező esetben 
nagyméretű pórusok és az aphronok nem elég erős hidrofób jellege mellett 
nagyon nagy nyomás szükséges ahhoz, hogy a buborékok összetapadva 
hatékony tömítővé váljanak. 
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A fluidum kiszűrődés javító hatását laboratóriumban, HPHT iszapprésen 
vizsgáltam meg 10 µm-es és 35 µm-es kerámiaszűrő betéten. A mérések 
során a közeg hőmérséklete 80 ºC fok volt, míg a differenciális nyomás 35 
bar (500 psi). Az első mérést a nagyobb méretű szűrőbetéten végeztem, az 
irodalomban megjelentek alapján azt feltételeztem, hogy az aphron alapú 
közeg képes lesz hatékony védőréteget alkotni a szűrőbetéten, de azt 
tapasztaltam, hogy a közeg gyakorlatilag átfolyt a szűrőbetéten, tehát nem 
alakult ki a tömítő réteg a felületén. Ezután a 10 µm-es szűrőbetéten mértem 
a fluidum kiszűrődési tulajdonságát, a mérési eredményeket a 7. táblázat 
tartalmazza. 

Idő [min] Kiszűrődött térfogat [ml] 
10 µm-es szűrőn 

1 20 
2 26 
3 29,5 
4 31 
5 32,5 
10 34,5 
15 35,5 
20 35,6 
25 35,7 
30 35,8 

7. táblázat Az Aphron ICS fluidum kiszűrődése 
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34. ábra A kiszűrődött térfogat 
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Az APHRON ICS fluidum kiszűrődési jellemzői
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35. ábra A kiszűrődött térfogat 
A kiszűrődési görbéből látható 34. és a 35. ábrák, hogy a viszonylag nagy 
kezdeti kiszűrődött térfogat után az aphron bázisú folyadék hatékonyan 
gátolta meg a további jelentős elárasztást a 10 µm-es szűrőbetét esetében, 
ami kb. 100 mD áteresztőképességű kőzetnek felel meg.  
A nagyobb szűrőbetéten történt mérés azt mutatja, hogy repedezett, nagy 
permeabilitású rétegek esetén kétséges önmagában az aphron bázisú közeg 
tőmítő képessége. Ez a tény és a fenti mérésnél tapasztalt viszonylag nagy 
kezdeti kiszűrődött térfogat miatt vizsgáltam meg azt, hogy miképpen, milyen 
adalékanyaggal lehetne csökkenteni a kiszűrődött térfogatot, azért hogy az 
aphron alapú közeget biztosan alkalmazni lehessen ilyen körülmények között 
is. 
 
5.3.3 A mikronizált cellulóz rost adalék hatásának vizsgálata 
A folyadék-veszteség megszüntetésére alkalmas anyagok kiválasztásának 
egyik fő szempontja, hogy a szabálytalan pórus és repedés-geometriával 
összhangban célszerű olyan anyagokat választani, amelyek szabálytalan 
alakúak. Ezek lehetnek háromdimenziósak (őrölt dióhéj, mészkő, stb.), 
kétdimenziósak (pl. csillám), vagy egydimenziósak (szálas anyagok (ásványi, 
növényi). Általában ezek kombinációi tekinthetők a leghatékonyabbnak. 
Fontos szempont az anyag sűrűsége, ugyanis a kisebb sűrűségű anyaggal 
könnyebben lehet stabil, nem ülepedő szuszpenziót kialakítani. Akkor 
várható a legjobb hatás, ha egyenletes a folyadék-veszteséget gátló 
(tömedékelő) anyag eloszlása a veszteséges zóna előtt.  
E tekintetben a természetes szálas anyagok kétségtelenül előnyt élveznek, 
az egyéb növényi, vagy ásványi anyagokkal szemben. A szabálytalan pórus 
és repedés-geometriával összhangban a folyadék-veszteséget gátló 
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(tömedékelő) anyag részecskeméretének igazodni kell az aktuális pórus 
és/vagy repedés-mérethez. 
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy nagy áteresztőképességű 
porózus kőzet esetében a folyadék-veszteséget gátló (tömedékelő) anyag 
optimális (jellemző) mérete a közepes pórusméret egyharmada (bridging). 
Repedezett kőzetek esetében viszont célszerűen a folyadék-veszteséget 
gátló (tömedékelő) anyag optimális (jellemző) méretének a repedés-mérettel 
azonosnak kell lennie. A veszteséges rétegek sokfélesége, a repedések 
sokféle mérete, különböző méretű folyadék-veszteséget gátló (tömedékelő) 
anyag alkalmazását teszi szükségessé. A nemzetközi gyakorlatban általában 
négy „minőséget” alkalmaznak: 
• finom (F) folyadék-veszteséget gátló anyag (< 300 µm), 
• közép-finom (M) folyadék-veszteséget gátló anyag (< 1000 µm), 
• durva (C) folyadék-veszteséget gátló anyag (< 3000 µm), 
• extra-durva (XC) folyadék-veszteséget gátló anyag (< 10000 µm). 
A folyadék-veszteséget gátló mikronizált cellulóz adalékanyagok jellemző 
részecskeméret-eloszlását mutatja be a 36. ábra. 
Az anyag jellemzői természetesen változnak a részecskemérettel, s az 
alkalmazás során ezt is figyelembe kell venni. A folyadék-veszteséget gátló 
(tömedékelő) hatás annál jobb, minél tömörebb (minél kisebb 
áteresztőképességű) gátat sikerül kialakítani. Ezért a viszonylag „széles” 
részecskeméret-eloszlású anyagok a leghatékonyabbak, amelyeknek az 
optimális, közepes (jellemző) mérete igazodik a gyakorlati igényekhez. 
Figyelembe véve a hazai viszonyokat és az alkalmazott folyadék-
technológiákat, az ún. mikronizált cellulóz típusú adalékanyagok 
felhasználásának van a legnagyobb esélye. Ezért vizsgáltam meg azt, hogy 
a mikronizált cellulóz hogyan változtatja meg egy hagyományos édesvíz 
közegű bentonitos iszap kiszűrődési tulajdonságait, azután hogy az 
alapiszap gyakorlatilag akadálytalanul átfolyt a homokágyon. 

36. ábra A tömedékelő anyag részecskeméret-eloszlása 

A folyadék-veszteséget gátló mikronizált cellulóz 
adalékanyagok jellemző részecskeméret-eloszlása 
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A hagyományos bentonitos iszap vizsgálata 
A vizsgált fúrási folyadék tehát édesvíz közegű bentonit/PAC iszap volt, a 
szűrőközeg 20/40 mesh-es szűrőhomok és API iszapprésen 7 bar 
differenciális nyomás mellett végeztem el a mérést. A mérés eredményeit a 
8. táblázat tartalmazza. 
 
Folyadékveszteséget 
csökkentő adalék 

Vizsgálati 
paraméterek 

Spurt 
loss 

Szüredék 
(nem letisztult) 

Szüredék 
(tiszta) 

Csak Alapfolyadék 25 °C - 7 bar ∞ ∞ ∞ 
10 kg/m3 Mikr. Cell. F 25 °C - 7 bar 62 ml 3,5 ml 5,2 ml 
10 kg/m3 Mikr. Cell. SF 25 °C - 7 bar 65 ml 3,5 ml 5,5 ml 
20 kg/m3 Mikr. Cell. F 25 °C - 7 bar 52 ml 3,0 ml 6,0 ml 
20 kg/m3 Mikr. Cell. SF 25 °C - 7 bar 63 ml 3,0 ml 5,0 ml 

8. táblázat A hagyományos bentonitos iszap kiszűrődési tulajdonságai 
 
A táblázatban szereplő adatokból látható, hogy először a kezdeti gyors 
kiszűrődés (spurt loss) szükséges ahhoz, hogy az iszaplepény váza a finom 
mikronizált cellulózból kialakuljon és ezután hatékony szabályozza a folyadék 
kiszűrődést. A nagyon finom mikronizált cellulóz ugyancsak jó választás, 
különösen kisebb áteresztő-képességek esetén. 
 
Az alapiszap kiszűrődési tulajdonságát megvizsgáltam nagy hőmérsékleten 
és nagy nyomáson is HPHT iszapprés segítségével, A hőmérséklet 90 °C, a 
differenciális nyomás pedig 35 bar volt. A mérés eredményeit a 9. táblázat 
tartalmazza. 
 
Folyadékveszteséget 
csökkentő adalék 

Vizsgálati 
paraméterek 

Spurt 
loss 

Szüredék 
(nem 

letisztult) 

Szüredék 
(tiszta) 

10 kg/m3 Mikr. Cell. F 90 °C - 35 bar 90 ml 4,5 ml 14,5 ml 
10 kg/m3 Mikr. Cell. SF 90 °C - 35 bar 94 ml 4,5 ml 17,5 ml 
20 kg/m3 Mikr. Cell. F 90 °C - 35 bar 46 ml 3,0 ml 10,6 ml 
20 kg/m3 Mikr. Cell. SF 90 °C - 35 bar 52 ml 3,0 ml 11,4 ml 
9. táblázat A hagyományos bentonitos iszap HPHT kiszűrődési tulajdonságai 
 
A HPHT mérések eredményeiből megállapítható, hogy a kezdeti gyors 
kiszűrődés (spurt loss) ekkor is szükséges ahhoz, hogy az iszaplepény váza 
a mikronizált cellulózból kialakuljon és mivel nagyobb a hőmérséklet, emiatt 
kisebb a folyadék viszkozitása és természetesen nagyobb a folyadék 
kiszűrődés. A mikronizált cellulóz ilyen körülmények között is hatékonyan 
szabályozza a folyadék kiszűrődést. Kisebb áteresztőképességek esetén a 
nagyon finom mikronizált cellulóz is jó választás lehet. 
A fenti mérések azt is bizonyították, hogy a mikronizált cellulóz 
koncentrációja befolyásolja a folyadék kiszűrődési tulajdonságait. Ezért 
megvizsgáltam a polimer és mikronizált cellulóz adalékanyag kompozíció-sor 
hatékonyságát, ebben az esetben is nagy hőmérsékleten, 120 °C-on 
végeztem el a vizsgálatokat HPHT iszapprésen. 
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Polimer/Mikronizált 
cellulóz kompozíció 
koncentrációja 

Látszólagos 
viszkozitás 

mPa.s 

Spurt loss 
ml 

Szüredék 
(tiszta) ml 

30 kg/m3 23,5 27,6 14,8 

40 kg/m3 35,5 22,1 12,7 

50 kg/m3 47 13,6 8,6 

55 kg/m3 59,5 10,7 7,7 

60 kg/m3 68 8,8 6,7 

70 kg/m3 95,5 7,2 5,9 

10. táblázat A mikronizált cellulóz koncentrációjának hatása a kiszűrődésre 
A polimer-mikronizált-cellulóz adalékanyag kompozíció koncentrációjának 
növekedésével jelentősen javul a folyadékkiszűrődést gátló hatás, viszont nő 
a viszkozitás. A mikronizált cellulóz adalékanyag-koncentráció 
növekedésével -nagyobb koncentrációknál- már csak mérsékelten csökken a 
vízleadás (ez lehet a koncentráció optimalizálás alapja). A mikronizált 
cellulóz adalékanyag hatékonyan szabályozza a folyadék kiszűrődést. A 
folyadék-kiszűrődés időbeli függésének vizsgálata is azt igazolta, hogy a 
mikronizált cellulóz adalékanyag igen hatékony, 37. ábra. 
 

37. ábra A mikronizált cellulóz rendszer kiszűrődési jellemzői 

Mikronizált cellulóz típusú adalékot tartalmazó polimer 
rendszer szűrődési jellemzői
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A mikronizált cellulóz kémiai lebonthatóságának vizsgálata 
Alapvető feladat, hogy a folyadék-veszteséget gátló (tömedékelő) anyag 
kémiailag (pl. oxidálószerekkel) lebontható, s ezáltal a műveletek végén 
eltávolítható legyen. Különféle kémiai közegben vizsgáltam meg a mikronizált 
cellulóz lebonthatóságát 80 °C fokon, a mérés ideje 4 óra volt. A 38. ábran 
látható, hogy mindegyik kémiai közegben kifejezetten jó a mikronizált cellulóz 
adalékanyag kémiai lebonthatósága és a szolubilizálható maradék is 
kedvező jellegű a nagy cellulóz és hemicellulóz tartalmának, valamint egyedi 
“pórusos”szerkezetének (felépítésének) köszönhetően. 
A mikronizált cellulóz megakadályozza a folyadék elszivárgást a nagy 
áteresztőképességű, porózus rétegekbe, eltömedékeli a mikrorepedéseket 
(mind a természetes, mind a fúrási műveletek során kialakuló repedésekbe), 
valamint a csökkent nyomású, nagy áteresztőképességű homokkő rétegeket 
(kifejezetten nagy differenciális nyomásnak is ellenáll).  
Ez az adalékanyag segít a hatékony iszaplepény kialakításával csökkenteni 
a permeabilitást. Gyakorlatilag nem befolyásolja a fúrási/kútmunkálati 
folyadék reologiai tulajdonságait. Kis sűrűségénél fogva nem ülepszik a kis 
viszkozitású folyadékokban sem. Jelentősen javítja a fúrási/kútmunkálati 
folyadékok szuszpendáló és szilárdanyag kihordó képességét. Stabilitását, 
jellegét, állagát, hatékonyságát hosszú időn át megőrzi. Nem károsítja a 
szénhidrogént tároló rétegeket. Rendkívül könnyű/egyszerű a 
fúrási/kútmunkálati folyadékhoz hozzákeverni, alkalmazni. A műveletek 
végén könnyű eltávolítani és/vagy lebontani. Alkalmazása minden 
körülmények között költséghatékony. Környezetkímélő, illetve környezetbarát 
adalékanyag. Megfelelő természetes körülmények között biológiai úton 
lebomlik. 

38. ábra A mikronizált cellulóz lebonthatósága 
 

Mikronizált cellulóz típusú adalékanyagok lebonthatósága
(80 °C - 4 óra;   *  + KOH)
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5.3.4 A mikronizált cellulóz rost hatása az aphron alapú folyadék 
kiszűrődésére 
Az aphron alapú folyadék nagy pórusméretű (35 µm), sikertelen kiszűrődési 
vizsgálata és a mikronizált cellulóz rost sikeres alkalmazása a folyadékok 
kiszűrődési tulajdonságainak javításában szolgáltatta azt az ötletet, hogy a 
nagy áteresztőképességű kőzetek esetén az aphron alapú folyadék 
kiszűrődését a mikronizált cellulóz rost segítségével lehet-e javítani.  
Az első mérés során az aphron alapú folyadékba 2% finom (F) 
szemcseméretű mikronizált cellulóz rostot kevertünk. A mérési paraméterek 
megegyeztek: a hőmérséklet 80 ºC fok, a differenciális nyomás 35 bar volt. 
Ugyanazt az eredményt kaptuk, mint a tiszta aphron folyadék esetén, a 
folyadék gyakorlatilag akadálytalanul átfolyt a 35 µm-es szűrőbetéten, ez a 
kísérlet sikertelen volt. 
A második mérés alkalmával a 2% finom (F) szemcseméretű mikronizált 
cellulóz mellé 2% durva (C) cellulózt is bekevertünk. A mérés eredményeit a 
11. táblázat tartalmazza és a 39. és a 40. ábrák szemléltetik. 
A táblázatban szereplő adatokból és az ábrákon is látható, hogy a kezdeti 
gyors kiszűrődés (spurt loss) alatt az iszaplepény váza a finom mikronizált 
cellulózból kialakult és ezután az aphron mikrobuborékokkal együtt 
hatékonyan szabályozza a folyadék kiszűrődést. A sikeres kísérletsorozat 
rávilágít arra, hogy nagy áteresztőképességű kőzetek esetében is, ahol az 
aphron alapú folyadék tömítése nem megfelelő, laboratóriumi mérésekkel 
megtalálható az a mikronizált cellulóz keverék, amivel együtt a 
mikrobuborékok hatékony tömítést érnek el a kőzet felületén. A mikronizált 
cellulóz ideális koncentrációja mérésekkel meghatározható. 
 

Idő [min] Kiszűrődött térfogat [ml] 
35 µm-es szűrőn 

0 35 
0,5 42 
1 46,5 
2 50 
3 53 
4 54 
5 54,5 
10 55 
15 55,2 
20 55,3 
25 55,4 
30 55,5 

11. táblázat Az Aphron ICS fluidum kiszűrődése 
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APHRON ICS folyadék kiszűrődése 35 µm-es kerámiaszűrőn
2% F + 2% C mikronizált cellulózzal
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39. ábra A kiszűrődött térfogat 

APHRON ICS folyadék kiszűrődése 35 µm-es kerámiaszűrőn
2% F + 2% C mikronizált cellulózzal
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40. ábra A kiszűrődött térfogat 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Sok olaj- és gázmező nyomása - az elmúlt évtizedek kitermelésének 
következtében - nagymértékben lecsökkent, ami nagyon költségessé teheti a 
fúrási tevékenységet. De míg a tároló formáció nyomása alacsony, addig a 
fölötte és az alatta elhelyezkedő rétegeknek jellemzően sokkal nagyobb a 
nyomása, magasabb fluidum sűrűséget követelve meg, ami viszont a 
lemerült formációban bekövetkező nagymértékű iszapveszteséghez és/vagy 
differenciális megszoruláshoz vezethet. A problémák ellen adalékanyagokkal 
ugyan védekezhetnek, amelyek azonban a tároló formációba jutva 
károsodásokat eredményeznek.  
Az ilyen formációk biztonságos és gazdaságos átfúrása nagyon nehéz, ezért 
ezek az egyik leggyakoribb célpontjai az alulegyensúlyozott fúrási 
tevékenységnek, annak ellenére, hogy ez a technológia kiegészítő felszíni 
berendezéseket igényel, a kiválasztott technikától függően jelentős 
többletköltséggel és a lyukfal összeomlás valamint a kitörés kockázatát is 
magában hordozza. 
Sajnos Magyarországon is hasonló a helyzet, a jelentős szénhidrogénmezők 
kimerülőben vannak, az újabb feltárások pedig lényegesen kisebb 
volumenűek. A lemerült tárolók szükséges fejlesztése, esetleg újabb földalatti 
gáztárolók létesítése előtérbe helyezheti a modern alulegyensúlyozott 
technológia alkalmazását. A modern technológia sem zárja ki azonban az 
összes formációkárosodási lehetőséget. A kutatásaim, méréseim és 
elemzéseim célja az volt, hogy a hazai körülményeket figyelembe véve a 
lehetséges módszerek közül a leginkább megfelelőt találjam meg, és 
ajánljam az ipari felhasználók figyelmébe. Az elért eredményeimet tézisek 
formájában a következő fejezetben röviden összefoglalom. 
 

6.1 Tézisek 
 
1. tézis: Az alulegyensúlyozott fúrás folyadékának kiválasztása 
Igazoltam az eddigi alkalmazások elemzésével és laboratóriumi 
mérések segítségével, hogy az aphron bázisú fluidum alkalmas 
alulegyensúlyozott fúrások öblítő közegének, akkor is, ha vízbelépés 
várható és gáztartalmú formáció fúrása is biztonságosan elvégezhető 
ezzel az öblítő közeggel, mert bár magas a levegő koncentrációja a 
folyadékban, de az a stabil mikro-buborék rendszerben izolált, a 
rendszer alkalmazása kifejezetten ajánlott instabilitásra kissé hajlamos 
formációk átfúrására, kiválasztása az általam átdolgozott folyamatábra 
segítségével történhet. 
 
A gyakorlati alkalmazások eredményei és az általam elvégzett laboratóriumi 
mérések igazolták, hogy az aphron bázisú folyadékkal eredményes lehet az 
alulegyensúlyozott technológia alkalmazása. Ez a közeg nem igényel nagy 
napi költségű felszíni berendezéseket, a közeg kis veszteséggel átáramolhat 
az iszaptisztító eszközökön és újra felhasználható, ezek a körülmények 
költség-hatékonnyá teszik a fluidumot. Ezért az alulegyensúlyozott fúrás 
technikájának kiválasztásánál figyelembe kell venni az új típusú folyadékokat 
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is, mivel rendelkeznek minden olyan tulajdonsággal, amelyek szükségesek 
az eredményes alkalmazásukhoz és a legtöbb esetben a problémák is 
elkerülhetők. Függőleges kútra vonatkozóan a 24. ábrán, vízszintes kutakra 
pedig a 25. és a 26. ábrán látható folyamatábra alkalmazható. 
 
2. tézis: A kiválasztott folyadék hidraulikájának elemzése 
Megállapítottam, hogy az öblítési paraméterek megtervezésében az 
öblítési közeggel szemben támasztott követelmények teljesítéséhez 
alapvetően más, illetve kiegészítő szempontokat kell figyelembe venni 
elsősorban attól függően, hogy a fluidumnak melyik a folytonos fázisa. 
 
A módszerek részletes elemzéséből és a gyakorlati tapasztalatokból 
megállapítottam, hogy az alulegyensúlyozott fúrás tervezése más 
megközelítést igényel a hagyományos öblítéssel szemben. Az elemzésem 
alapján az alkalmazható technikákat két csoportra osztottam a folytonos 
fázisuk alapján. Az első csoportba tartoznak azok a közegek, amelyek 
folytonos fázisa valamilyen gáz, tehát a levegőt, a nitrogént vagy a földgázt, 
valamint a ködöt alkalmazó technikák. A másik csoportot a habok és a 
különböző kétfázisú folyadékok alkotják, ezekben az esetekben a folytonos 
fázis a közeg alapfolyadéka. 
A technika kiválasztását követően az öblítő közeg hidraulikai elemzése során 
a 4. táblázatban összefoglalt szempontokat kell figyelembe venni. 
A furadék kiszállítás elemzésénél megállapítható, hogy gázközeg 
alkalmazása esetén inkább a fluidum sebessége határozza meg a 
kőzetszemcsék kihozatalának hatékonyságát, míg valamilyen alapfolyadék 
használatakor az öblítő közeg sűrűsége és a viszkozitása.  
A folyadék- vagy iszapveszteség az alulegyensúlyozott technológia 
megfelelő alkalmazásakor nem alakul ki, mivel az anyagáramlás iránya a 
formációból a kút felé mutat és ezzel megelőzöttnek mondható ez a 
probléma.  
Az öblítő közeg sűrűsége a hagyományos technológiában az elsődleges 
kitörésvédelem követelményét teljesítve a lyuktalpi nyomást ellenőrzi, míg az 
alulegyensúlyozott módszer esetén a felszíni gyűrűstéri nyomást határozza 
meg.  
Az alulegyensúlyozott fúrás esetében a hagyományos kompatibilitási 
követelmények mellett teljesíteni kell a felszínre érkező, esetenként akár 
négyfázisú folyadék kezelésére vonatkozókat is. 
A lyukfal instabilitás: miatt úgy kell a folyadék összetételét megválasztani, 
hogy az inhibitív hatású legyen és segítse a lyukfalat alkotó kőzetek 
stabilitását megőrizni. 
 
3. tézis: Az Aphron ICS fluidum reológiai viselkedése 
Meghatároztam a hatványtörvényes, pszeudo-plasztikus modellel 
leírható reológiai viselkedésű Aphron ICS fluidum viszkozitásának 
hőmérséklet függését, ami -a nagy levegő koncentrációja ellenére- a 
kezdeti, átmeneti jelleg után már nem függ a közeg nyomásától csak a 
hőmérsékletétől. 
A laboratóriumban elvégzett méréssorozat során felvett folyásgörbét 
logaritmikus koordináta-rendszerben ábrázolva a pszeudo-plasztikus 
folyadékok jellegzetes ábráját kapjuk 28. ábra. 
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Az első méréseknél a fluidum viszkozitása változott a növekvő nyomással, 
később azonban a 60 ºC fokon elvégzett mérések során a 
nyomásnöveléskor tapasztalható kis viszkozitás változások sem jelentkeztek 
már a nyomás csökkentésekor. A méréssorozat végén a 
hőmérsékletcsökkenés viszont a viszkozitás változását eredményezte 31-33. 
ábrák. 
 
4. tézis: Az Aphron ICS fluidum kiszűrődési tulajdonsága 
Megállapítottam, hogy a 100 mD áteresztőképességű kőzetek felületén, 
még nagy nyomás különbség (35 bar) esetén is az aphron bázisú öblítő 
közeg hatékony tömítést tud megvalósítani egy viszonylag nagy kezdeti 
kiszűrődést követően, 10 perc után alig veszít a térfogatából megtörve 
az addig kialakult trendet. A nagyobb áteresztőképességű (kb. 1 D) 
kőzetek esetében a fluidum tömítő képessége nem igazolható. 
 
A fluidum kiszűrődés javító hatását laboratóriumban, HPHT iszapprésen 
vizsgáltam meg 10 µm-es és 35 µm-es kerámiaszűrő betéten. A mérések 
során a közeg hőmérséklete 80 ºC fok volt, míg a differenciális nyomás 35 
bar (500 psi). A fluidum 10 µm-es szűrőbetéten mért kiszűrődési eredményeit 
a 7. táblázat tartalmazza és a 34., valamint a 35. ábra mutatja a kiszűrődött 
térfogat alakulását az idő és az idő négyzetgyöke függvényében. Látható, 
hogy a viszonylag nagy kezdeti kiszűrődött térfogat után az aphron bázisú 
folyadék hatékonyan tömített a 10 µm-es szűrőbetét esetében. A nagyobb 
szűrőbetéten az aphron közeg gyakorlatilag átfolyt, ami azt mutatja, hogy 
repedezett, nagy permeabilitású rétegek esetén kétséges az aphron bázisú 
közeg tőmítő képessége. 
 
5. tézis: A mikronizált cellulóz rost kiszűrődést gátló hatása 
Igazoltam, hogy a kémiailag könnyen lebontható mikronizált cellulóz 
adalékanyag a hagyományos és a polimer rendszerekben alkalmazva, 
nagy hőmérséklet és nyomás tartományban is hatékonyan csökkenti a 
kiszűrődött folyadék térfogatot, a hatékonysága a koncentrációjától 
függ, a koncentráció növelésével eleinte jelentősen csökken a 
kiszűrődött térfogat, majd a koncentráció további növekedésével már 
csak mérsékelten csökken a vízleadás. A polimer-mikronizált-cellulóz 
kompozíció koncentrációjának növekedésével jelentősen nő a 
viszkozitás. 
 
A hagyományos bentonitos iszap vizsgálata a szűrőközeg 20/40 mesh-es 
szűrőhomok és API iszapprésen 7 bar differenciális nyomás mellett 
végeztem el a mérést. A mérés eredményeit a 8. táblázat tartalmazza, 
látható, hogy először a kezdeti gyors kiszűrődés (spurt loss) szükséges 
ahhoz, hogy az iszaplepény váza a finom mikronizált cellulózból kialakuljon 
és ezután hatékony szabályozza a folyadék kiszűrődést. A nagy 
hőmérsékleten és nagy nyomáson elvégzett mérés eredményeit a 9. táblázat 
tartalmazza, megállapítható, hogy a kezdeti gyors kiszűrődés (spurt loss) 
ekkor is szükséges ahhoz, hogy az iszaplepény váza a mikronizált 
cellulózból kialakuljon és mivel nagyobb a hőmérséklet, emiatt kisebb a 
folyadék viszkozitása és természetesen nagyobb a folyadék kiszűrődés. A 
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mikronizált cellulóz ilyen körülmények között is hatékonyan szabályozza a 
folyadék kiszűrődést.  
A polimer és mikronizált cellulóz adalékanyag kompozíció-sor hatékonyságát 
befolyásolja a mikronizált cellulóz koncentrációja nagy hőmérsékleten, 120 
°C-on végeztem el a vizsgálatokat HPHT iszapprésen az eredmények a 10. 
táblázatban találhatók, a koncentráció növekedésével jelentősen javul a 
folyadékkiszűrődést gátló hatás, viszont nő a viszkozitás, további 
koncentráció növekedés már csak mérsékelten csökkenti a vízleadást. A 
folyadék-kiszűrődés időbeli függése (37. ábra) is azt igazolta a mikronizált 
cellulóz adalékanyag hatékonyságát. 
Megvizsgáltam a mikronizált cellulóz kémiai lebonthatóságát is 80 °C fokon, 
a mérés ideje 4 óra volt és a 38. ábran látható, hogy mindegyik kémiai 
közegben kifejezetten jó a mikronizált cellulóz adalékanyag kémiai 
lebonthatósága. 
 
6. tézis: A mikronizált cellulóz rost hatása az aphron alapú folyadék 
kiszűrődésére 
Megállapítottam, hogy a nagy áteresztőképességű kőzetek esetében, 
ahol az aphron alapú folyadék tömítése nem megfelelő, laboratóriumi 
mérésekkel megtalálható az a mikronizált cellulóz keverék, amivel 
együtt a mikrobuborékok hatékony tömítést érnek el a kőzet felületén 
nagy nyomás különbségnél is. A mikronizált cellulóz ideális 
koncentrációja mérésekkel meghatározható. A kezdeti gyors kiszűrődés 
(spurt loss) alatt az iszaplepény váza a finom mikronizált cellulózból 
kialakul és ezután az aphron mikrobuborékokkal együtt hatékonyan 
szabályozza a folyadék kiszűrődést.  
 
Az aphron alapú folyadék nagy pórusméretű (35 µm), sikertelen kiszűrődési 
vizsgálata és a mikronizált cellulóz rost sikeres alkalmazása a folyadékok 
kiszűrődési tulajdonságainak javításában szolgáltatta azt az ötletet, hogy a 
nagy áteresztőképességű kőzetek esetén az aphron alapú folyadék 
kiszűrődését a mikronizált cellulóz rost segítségével lehet-e javítani. A 
mérések paraméterei változatlanok voltak és eredményeket a 11. táblázat 
tartalmazza és a 40. ábra szemlélteti. A 2% finom (F) szemcseméretű 
mikronizált cellulóz és a 2% durva (C) cellulóz keveréke az aphron 
mikrobuborékokkal együtt hatékonyan szabályozta a folyadék kiszűrődést. 
 



MELLÉKLETEK 
 

Irodalomjegyzék 
[1] Sheffield, J.S, Sitzman J.J: Air Drilling Practice in the Midcontinent and Rocky 

Mountain Areas. SPE/IADC 13490, 1985. 
[2] Angel, R.R: Volume Requiremens for Air and Gas Drilling, Gulf Publishing Co., 

Houston, USA, 1958. 
[3] Szabó Tibor: Underbalanced Drilling in Hungary (poster), OMC99 Offshore 

Mediterrian Conference, Ravenna March 24-26, 1999. p4 
[4] Lopatin, J. SZ, Elmanov, J. P, Karlov, R. G, Papp I, Rezsőfi A: Kísérleti légöblítéses 

fúrások Bajcsán, Kőolaj és Földgáz, 1974. Március. 
[5] Kiss, I, Ősz, Á, Tornyi, L: Haböblítéses fúrás üzemi kísérlete Algyőn, Kőolaj és 

Földgáz, 1977. január 
[6] Jiao, D., Sharma M.M: Mud Induced Formation Damage in Fractured Reservoirs, 

SPE 30107 
[7] Jiao, D, Sharma, M.M: Formation Damage due to Static and Dynamic Filtration of 

Water-Based Muds, SPE 23823, Presented at the 1992 SPE Formation Damage 
Control Symposium, Lafayette. Louisiana. Feb 26-27. 

[8] Bennion, D.B, Thomas, F.B: Underbalanced Drilling of Horizontal Wells: Does It 
Really Eliminate Formation Damage, SPE 27352 

[9] Bennion, D.B, Bietz, R.F, Thomas, F.B: Formation Damage and Horizontal Wells - A 
Productivity Killer?, SPE 37138 

[10] Gruber, N.G, Adair, K.L: New Laboratory Procedures for Evaluation of Drilling 
Induced Formation Damage and Horizontal Well Performance, Journal of Canadian 
Petroleum Technology, 1995. No.5. 

[11] Surewaard, J, de Koning, K, Kool, M, Woodland, D, Roed, H, Hopmans, P: 
Underbalanced Operations in Petroleum development Oman, 1st International 
Underbalanced Drilling Conference, The Hague, The Netherlands, 1995. October 2-
4. 

[12] Joseph, R.A: Underbalanced Horizontal Drilling – Conclusion. Special Techniques 
and Equipment Reduce Problems, Oil & Gas Journal, 1995, March 

[13] Hutchinson, S.O, Anderson, G.W: Prefomed Stable Foam Aids Workover, Drilling, 
Oil & Gas Journal, 1972, May 

[14] Mullane, T.J, Churcher, P.L, Edmunds, A.C, Eddy, D.B, Martin, B.G, Flach, P.D: 
Benefits of Underbalanced Drilling: Examples from the Weyburn and Westerose 
Fields, Western Canada, 1st International Underbalanced Drilling Conference, The 
Hague, The Netherlands, 1995. October 2-4. 

[15] Lunan, B: Underbalanced Drilling – Surface Control Sytems 1st International 
Underbalanced Drilling Conference, The Hague, The Netherlands, 1995. October 2-
4. 

[16] Kitsios, S, Kamphuis, H, Quaresma, V, Rovig, J.W, Reynolds, E: Underbalanced 
Drilling Through Oil Production Zones with Stable Foam in Oman, SPE 27525 

[17] Mitchell, R.K, Salvo, G.S: The EMSU Waterflood Project: A Case History of Infill 
Drilling, Completions and Workovers, SPEDE, 1991, June 

[18] Szabó Tibor: Underbalanced Drilling Technology, Ph.D. Hallgatók II. Nemzetközi 
Konferenciája, Miskolci Egyetem, 1999. augusztus 9-15. 

[19] Morrow, N.R: Wettability and Its Effects on Oil Recovery, JPT, 1990, December 
[20] Francis, P.A, Patey, I.T.M, Spark, I.S.C: A Comparison of Underbalanced and 

Overbalanced Drilling-Induced Formation Damage Using Reservior Conditions Core 
Flood Testing, 1st International Underbalanced Drilling Conference, The Hague, The 
Netherlands, 1995. October 2-4. 

[21] Bieseman, T, Emeh, V: An Introduction to Underbalanced Drilling, 1st International 
Underbalanced Drilling Conference, The Hague, The Netherlands, 1995. October 2-
4. 

[22] Teichrob, R.R: Low Pressure Reservoir Drillied with Air/N2 in a Closed System, Oil 
and Gas Journal, 1994. March 21. 

[23] Byrom, T.G: Coiled - Tubing Drilling in Sperpective, Journal of Petroleum 
Technology, 1999. 



 104

[24] Brown, M. – Nas, S. – Lusted, I. Leading Edge Advantage Ltd.: Automating 
Candidate Selection for Coiled – Tubing Drilling, SPE 684338 

[25] Wright, H. J. – Aristianto, B. – Gan, G. – Jenie, J. R. – Kyaw, H. A.: Coiled – Tubing 
Drilling Reentry: Case History from East Kalimantan, SPE 89632, 

[26] Venrooy, J. – Beelen, N. – Fleck, A. – Bell, G. – Weihe, A.: Underbalanced Drilling 
with Coiled Tubing in Oman, Journal of Petroleum Technology, 2000. 

[27] Suryanarayana, P. V. – Smith, B. – Hasan, ABM. – Leslie, C. – Buchanan, R. – 
Pruitt, R.: Coiled Tubing Underbalanced Trough Tubing Drilling, Journal of 
Petroleum Technology, June 2004. 

[28] Pruitt, R. - Leslie, C. - Smith, B. - Knight, J. – Buchanan, R.: Sajaa Underbalance 
Coiled Tubing Drilling ”Putting It All Together”, SPE 89644 

[29] Tajta, CS, Szabó, T: Alulegyensúlyozott fúrás felcsévélhető termelőcsővel, XXVI. 
Nemzetközi Olajipari Konferencia és Kiállítás, Tihany, 2005. szeptember 21-24. 
S7,p1-6. 

[30] Johnson, P.W.: Design Techniques in Air and Gas Drilling: Cleaning Criteria and 
Minimum Flowing Pressure Gradients, Journal of Canadian Pet. Tech. 1995 May 

[31] Bruce, G.H, Simons, L.H, Whitaker, W.W.: You can Recover Large Cuttings when 
Air Drilling, Oil and Gas Journal, 1962 May 

[32] Pratt, C.A.: Modifications to and Experience with Air-Percussion Drilling, SPE Drilling 
Engineering, 1989 Dec. 

[33] Supon, S.B., Adewumi, M.A: An Experimental Study of the Annulus Pressure Drop 
in a Simulated Air-Drilling Operation, SPE Drilling Engineering, 1991 March 

[34] Hagar, J.M, Tian, S, Adewumi, M.A, Watson, R.W: An Experimental Study of 
Particle Transport in a Deviated Welbbore, Journal of of Canadian Pet. Tech. 1995. 
February 

[35] Schoeppel, R.J, Sapre, A.R: Volume Requirements in Air Drilling, SPE 1700 
[36] Machado, C.J, Ikoku, C.U: Experimental Determination of Solids Friction Factor and 

Minimum Volumetric Requirements in Air and Gas Drilling, SPE 9938 
[37] Mitchell, R.F: Simulation of Air and Mist Drilling for Geothermal Wells, Journal of Pet 

Tech. 1983. November 
[38] Puon, P.S, Ameri, S: Simplified Approach to Air Drilling Operations, SPE 13380 
[39] Wolcott, P.S, Sharma, M.P: Analysis of Air Drilling Circulating Systems with 

Application to Air Volume Requirement Estimation, SPE 15950 
[40] Angel, R.R: Volume Requiremens for Air and Gas Drilling, Gulf Publishing Co., 

Houston, USA, 1958. 
[41] Gray, K.E: The Cutting Carrying Capacity of Air at pressures Above Atmospheric, 

SPE 874-G 
[42] Guo, B, Miska, S.Z, Lee, R.L: Volume Requirements for Directional Air Drilling, SPE 

27510 
[43] Cooper, L-W, Hook, R.A, Payne, B.R: Air Drilling Techniques, SPE 6435 
[44] Hower, W.F, McLaughlin, C, Ramos, J, Land J: Water can be controlled in Air and 

Gas Drilling, SPE 1099-G 
[45] Goodwin, R.J, Teplitz, A.J: A Water Shut-off Method for Sand-Type Porosity in Air 

Drilling, SPE 1098-G 
[46] Becker, R.F, Goodwin, R,J: The Use of Silicon Tetrafluoride Gas as a Formation 

Plugging Agent, SPE 1098-G 
[47] Grace, R.D, Pippin, M: Downhole Fires During Air Drilling, World Oil, 1989, May 
[48] Allan, P.D: Nitrogen Drilling System for Gas rilling Applications, SPE 28320 
[49] Mehta, S.A, Moore, R.G, Pratt, C.A, Gair, S.D, Hoyer, C.W.J: High-Pressure 

Flammability of Drilling Mud/Condensate/Sour Gas Mixture in De-Oxygenated Air for 
Use in Underbalanced Drilling Operations, SPE 37067 

[50] Cummings, S.G: Natural Gas Drilling Methods and Practice: San Juan Basin, New 
Mexico, SPE16167 

[51] Rankin, M.D, Friesenhahn, T.J, Price, W.R: Lightened Fluid Hydraulics and Inclined 
Boreholes, SPE 18670 

[52] Hale, A.H, Mody, F.K., Salisbury, D.P: The Influence of Chemical Potential on 
Wellbore Stability, SPE DC, 1993, September 

[53] Beyer, A.H, Millhone, R.S, Foote, R.W: Flow Behavior of Foam as a Well Circulating 
Fluid, SPE 3986 



 105

[54] Okpobiri, G.A, Ikoku, C.U: Volumetric Requirements for Foam and Mist Drilling 
Operations, SPE DE, 1986, February 

[55] Russell, B.A: How Surface Hole Drilling Performance Was Improved 65%, SPE 
25766 

[56] Mitchell, B.J: Test Data Fill Theory Gap on Using Foam as a Drilling Fluid, Oil and 
Gas Journal, 1971 September 

[57] Raza, S.H, Marsden, S.S: The Streaming Potential and the Rheology of Foam, 
SPEJ, 1967 

[58] Wendorff, C.L, Ainley, B.R: Massive Hydraulic Fracturing of High-Temperature Wells 
with Stable Frac Foams, SPE 10257 

[59] Szepesi, J, Federer, I: Haböblítés tervezése, Kutatási jelentés, Miskolc, 1993. 
[60] Scott, S.L, Wu, Y, Bridges, T.J: Air Foam Improves Efficiency of Completion and 

Workover Operations in Low-Pressure Gas Wells, SPE DC, 1995, December 
[61] Kitsios, S, Kamphuis, H, Quaresma, V, Rovig, J.W, Reynolds, E: Underbalanced 

Drilling Through Oil Production Zones with Stable Foam in Oman, SPE 27525 
[62] Bobo, R.A, Barrett, H.M: Aeration of Drilling Fluids, World Oil No.4, 1953 
[63] Saponja, J: Engineering Considerations for Jointed Pipe Underbalanced Drilling, 1st 

International Underbalanced Drilling Conference, The Hague, The Netherlands, 
1995. October 2-4. 

[64] Claytor, S.B, Manning, K.J, Schmalzried, D.L: Drilling a Medium-Radius Horizontal 
Well With Aerated Drilling Fluid: A Case Study, SPE/IADC 21988 

[65] Fried, S, McDonald, C: Nitrogen Supply Alternatives for Underbalanced Drilling, 1st 
International Underbalanced Drilling Conference, The Hague, The Netherlands, 
1995. October 2-4. 

[66] Guo, B, Hareland, G, Rajtar, J: Computer Simulation Predicts Unfavorable Mud Rate 
and Optimum Air Injection Rate for Aerated Mud Drilling, SPE 26892 

[67] Hasan, A.R, Kabir, C.S: A study of Multiphase Flow Behavoir in Vertical Wells, 
SPEPE, 1988 May 

[68] Poettmann, F.H, Bergman, W.E: Density of Drilling Muds Reduced by Air Injection, 
World Oil, 1955 August 

[69] Roy, R, Hay, R: Measuring Downhole Annular Pressure while Drilling for 
Optimization of Underbalanced Drilling, including Electro-Magnetic MWD 
Technology, 1st International Underbalanced Drilling Conference, The Hague, The 
Netherlands, 1995. October 2-4. 

[70] Graves, S.L, Niederhofer, J.D, Beavers, W.M:A Combination Air and Fluid Drilling 
Technique for Zones of LOst Circulation int he Black Warrior Basin, SPEDE 1986, 
February 

[71] Brookey, T: „Micro-Bubbles”: New Aphron Drill-In Fluid Technique Reduces 
Formation Damage in Horizontal Wells, SPE 39589 

[72] Ivan C.D, Growcock F.B, Friedheim J.E: Chemical and Physical Characterization of 
Aphron-Based Drilling Fluids, SPE 77445 

[73] Sebba, F: Foams and Biliquid foams – Aphrons, John Wiley & Sons Ltd, 1987. idézi: 
Ivan C.D, Growcock F.B, Friedheim J.E: Chemical and Physical Characterization of 
Aphron-Based Drilling Fluids, SPE 77445 

[74] Medley G.H. Jr, Maurer W.C, Garkasi A.Y: Use of Hollow Glass Spheres for 
Underbalanced Drilling Fluids, SPE 30500 

[75] Blanco, J, Ramirez, F, Mata, F, Ojeda, A, Atencio, B: Field application of Glass 
Bubbles as a Density Reducing Agent in an Oil Base Drilling Fluid for Marginal/Low-
Permeability/Low-Pressure Reservoirs, SPE 75508 

[76] Wong, M. J. Arco: Use of Hollow Glass Bubbles as a Density Reducing Agent for 
Drilling, PAPER NO. 2001-31 

[77] McDonald, W.J, Cohen, J.H, Hightower, C.M: New Lightweight Fluids for 
Underbalanced Drilling 

[78] Akin, J. E. , et. al.: New Nozzle Hydraulics Increase ROP for PDC and Rock Bits, 
SPE 37578 

[79] Quintero, L, Blanco, J: Fluido de Perforacion Libre de Solidos Disenado Para 
Yacimientos de Bajas Presiones, idézi Arnold Wong, M. J. Arco: Use of Hollow 
Glass Bubbles as a Density Reducing Agent for Drilling, PAPER NO. 2001-31 

[80] Medley, G.H, Jr, Haston, J.E, Montgomery, R.L, Martindale, I.D, Duda, J.R: Field 
Application of LightWeight Hollow Glass Sphere Drilling Fluid, SPE 38637 



 106

[81] Arco, M. J. et. al, Field Application of Glass Bubbles as a Density-Reducing Agent, 
paper SPE 62899 

[82] Divine, R: Planning is Critical for Underbalance Applications with Under-experienced 
Operators, IADC/SPE 81627 

[83] Garrouch, A.A, Labbabidi, H. M.S: Using Fuzzy Logic for UBD Candidate Selection, 
IADC/SPE 81644 

[84] Alajmi, S.A, Schubert, J.J: Optimum Selection of Underbalanced Techniques, 
SPE/IADC 85322 

[85] Szepesi, J: A hazai nagy mélységű fúrások új gyakorlati tapasztalatai, Kőolaj és 
Földgáz, 1987. január 

[86] Szabó Tibor: Folyadék tervezés alulegyensúlyozott fúráshoz, microCAD 2006 
Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc, 2006. március 16-17. 

[87] Szabó Tibor: Az alulegyensúlyozott fúrás új típusú folyadékai, XXVI. Nemzetközi 
Olajipari Konferencia és Kiállítás, Tihany, 2005. szeptember 21-24. F5, p1-6. 

[88] Szabó Tibor: A New Drill-in Fluid for Underbalanced Drilling, Ph.D. Hallgatók 5th 
International Conference of PhD Students, University of Miskolc, 2005. August 14-
20. p199-204. 

 
 

A munka témakörében készült publikációk jegyzéke 
Szabó T.: Underbalanced Drilling in Hungary (poster), OMC99 Offshore Mediterrian 
Conference, Ravenna March 24-26, 1999. p4 
Szabó T.: Underbalanced Drilling Technology, Ph.D. Hallgatók II. Nemzetközi Konferenciája, 
Miskolci Egyetem, 1999. augusztus 9-15. 
Tajta, Cs, Szabó, T: Alulegyensúlyozott fúrás felcsévélhető termelőcsővel, XXVI. 
Nemzetközi Olajipari Konferencia és Kiállítás, Tihany, 2005. szeptember 21-24. S7,p1-6. 
Szabó T.: Folyadék tervezés alulegyensúlyozott fúráshoz, microCAD 2006 Nemzetközi 
Tudományos Konferencia, Miskolc, 2006. március 16-17. 
Szabó T.: Az alulegyensúlyozott fúrás új típusú folyadékai, XXVI. Nemzetközi Olajipari 
Konferencia és Kiállítás, Tihany, 2005. szeptember 21-24. F5, p1-6. 
Szabó T.: Az alulegyensúlyozott fúrás és folyadékai, V. Geo Ankét, Nagykanizsa, 2005. 
november 25, p6. 
Szabó T.: A New Drill-in Fluid for Underbalanced Drilling, Ph.D. Hallgatók 5th International 
Conference of PhD Students, University of Miskolc, 2005. August 14-20. p199-204. 
Szabó T.: HPHT Filtration Properties of Aphron Drilling Fluid, Intellectual Service for Oil & 
Gas Industry, Analysis, Solutions, Perspectives, Published by the UFA State Petroleum 
Technological University, UFA 2006. megjelenés alatt. 
Szabó T.: Az alulegyensúlyozott fúrás folyadékának kiválasztása, Kőolaj és Földgáz, 2006, 
megjelenés alatt. 
Szabó T.: Az Aphron bázisú öblítő közeg kiszűrődésének javítása , Kőolaj és Földgáz, 2006, 
megjelenés alatt. 
 
 


