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Absztrakt: A szénhidrogéniparban közismert tény, hogy az eddig felfedezett olajkészleteknek 

mintegy 33–40%-át lehet kitermelni EOR, azaz növelt hatékonyságú kőolajtermelő eljárások 

alkalmazása nélkül. A polimer-tenzides hatódugó hatását jelen tanulmány részletesen bemu-

tatja, mely kiemelkedő harmadlagos kitermelési tulajdonságokkal rendelkezik. Bemutattam, 

hogy többlépcsős EOR-eljárás keretén belül is alkalmazható a polimer-tenzides hatódugó. 

Kulcsszavak: polimer-tenzides EOR, laboratóriumi előkészítés, besajtolási teszt 

 

 

1. BEVEZETÉS 

Minden tároló a termelése során eljut egy olyan szakaszhoz, amikor is a termelés 

vízhányada megközelíti az 1-et, ettől kezdve a kutat elvizesedettnek nyilvánítják. 

Ezen fázis legtöbb esetben a kezdeti földtani vagyon 30–40%-os kitermeltsége mel-

lett jelentkezik, ami azt eredményezi, hogy a reziduális (maradék) olaj a teljes va-

gyon mintegy 2/3-a lesz. 

Ez felveti a kérdést, hogy milyen eszközökkel lehetne növelni a maximális kiter-

melési értéket. A többletolaj-kitermelés olyan módon jöhet létre, hogy a tárolóban 

jelen lévő valamely paraméter(ek) módosításra kerül(nek), ezáltal a kezdeti viszo-

nyok megváltoznak, így az alkalmazás előtt meghatározott kitermelési hatásfok fe-

lülszárnyalható. 

Az úgynevezett elsődleges, illetve másodlagos termelési eljárások alkalmazásá-

val csak egyre közelebb kerülhetünk a kívánt 30–40%-os értékhez, míg a harmadla-

gos, más néven EOR (Enhanced Oil Recovery) módszerek alkalmazásával ez meg-

haladható. Az elmúlt évtizedek során világszerte fejlesztések történtek ezen eszkö-

zök hatásfokait illetően, illetve keresték azon módszereket, amelyek egyes speciális 

esetekben a leghatásosabbaknak bizonyultak. 

Világszerte számos EOR-módszert alkalmaznak, melyek közül az egyik legelter-

jedtebb a polimer-tenzid dugó besajtolás. Az itt bemutatott méréseink ennek a mód-

szernek az alkalmazhatóságát (végső kitermelési hatásfok) ismertetik homokkő tá-

rolók esetében. 

A feltüntetett eredmények az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetben 

(AFKI) folyó kiszorításos vizsgálatok kiértékeléseiből származnak. 
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2. AZ EOR-MÓDSZEREK RÖVID ISMERTETÉSE 

Annak ellenére, hogy számos EOR-módszer létezik, mindössze három nagy csopor-

tot különítünk el: gáz misszibilis, termális- és vegyi. Közös sajátosságuk abban rej-

lik, hogy olyan anyag(ok) kerülnek lesajtolásra a rezervoárba, amely(ek) többletolaj-

termelést idéznek elő. Ezek a tulajdonságuktól függően módosítják valamely a flui-

dumok és/vagy a tárolásukban részt vevő kőzet paramétereit, ezzel számunkra ked-

vező hatást érve el.  

A teljesség igénye nélkül a leggyakoribban használt hatások: 

 az olaj kompozíciójának módosítása (gáz misszibilis), 

 a folyadékok közti mobilitási arány (M) csökkentése hőközlés útján (termá-

lis), 

 a telítő fluidumok és/vagy a tároló kőzet közötti nedvesítési szögek módosí-

tása a köztük lévő felületi feszültségek megváltoztatásával, ezzel kicserélve 

a nedvesítő fázist. 

 

A leggyakrabban használt harmadlagos termelési módszereket tartalmazza az 1. táb-

lázat [1] ismertetve azon paramétereket melyekre hatást gyakorolnak. 

 
1. táblázat 

EOR-módszerek 
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3. KISZORÍTÁSI VIZSGÁLATOK 

A munkánk során a homokkő tárolóból származó mintákon kiszorítási vizsgálatokat 

végeztünk a polimer-tenzid hatódugó által kitermelhető többletolaj mennyiségének 

meghatározására. Annak érdekében, hogy meghatározzuk a kezelés hatására megnö-

vekedett kitermelési hatásfok értékeit, modellezésre kerülnek azon telítettségi álla-

potváltozások, amelyek a tároló teljes élettartama alatt következnek be. A tárolóban 

végbemenő telítettségi viszonyok változásai jól bemutathatóak a kapilláris nyomás 

hiszterézis görbék ismeretében (1. ábra [2]). Az ábrán a szénhidrogén migrációját, 

az úgynevezett lecsapolási (drainage) görbe ismerteti, illetve a termeltetés során vég-

bemenő változásokat a felszívási (imbibition) görbe mutatja. 

 
1. ábra 

Kapilláris nyomás görbék hiszterézise 

 

A telítettség változások 20 cm hosszúságú magokon vizsgálhatóak, amelyek három, 

közel azonos porozitású (ϕ), illetve abszolút permeabilitású (kgabs, nitrogénnel tör-

ténő mérés esetében) minta dugókból állnak. A feltételeknek megfelelő három dugó 

egy Hassler típusú kőzetbefogóba kerül (1. kép), amely belsejében beállítunk a kez-

deti tároló nyomással (Pi) megegyező nyomást, majd fűtővel ellátott szekrénybe (2. 

kép) helyezve a tároló kezdeti hőmérsékletére (Ti) fűtjük a teljes mérőkőrt. 

 

 
1. kép 

A vizsgálatokhoz használt  

kőzetminták megoszlása 

 
2. kép 

A kísérletekhez használt tenzid 

és polimertípusok száma 
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Annak érdekében, hogy a kapilláris hiszterézis görbék által bemutatott, illetve a po-

limer-tenzid kezelés után beálló szaturációs értékeket megállapítsuk a kiszorítási 

vizsgálatok menetét négy fázisra bontjuk. 

 

1. FÁZIS. Laboratóriumi, majd telepi (Pi, Ti) körülmények között meghatározásra 

kerül a minta abszolút permeabilitása a nedvesítő fázis esetében (víztestből vett víz). 

Továbbá ezen mérések eredményeként feltételezhető, hogy a minta telítettsége a 

nedvesítő fázisra vonatkoztatva eléri a 100%-os telítettségi értéket (Sw = 1) telepi 

nyomás és hőmérsékleti viszonyok mellett, amely azon viszonyoknak felel meg ami-

kor a tárolókőzetbe a szénhidrogén migrációja még nem történt meg. 

 

 
2. ábra 

Az EOR-2-es minta esetében mért permeabilitás értékek laboratóriumi  

és rezervoár körülmények között 

 

A görbék (2. ábra) összehasonlítása során látható a víz fázis esetében mérhető ab-

szolút permeabilitás értékék változása, amely oka a megemelkedett hőmérséklet és 

nyomás jelenléte a pórus rendszerben. Ezen kondíciók (Ti és Pi) okozzák a víznek az 

áramlással szembeni megnövekedett ellenállását ugyanazon áramlási rendszerben. 

2. FÁZIS. A telep termeltetését megelőző viszonyok beállítása: az olaj migráció-

ját (lecsapolás) modellezi a pórusrendszerben, amely telítettsége a fázis végén eléri 

az Soi, vagyis kezdeti olajtelítettséget. Ezzel párhuzamosan a víz ekkor Swc (tapadó 

víz) telítettséggel lesz jelen a pórusokban. A minta esetében ez akkor áll fenn, ha a 

kiszorítás során elérjük azt az állapotot, hogy a kiszorító fázis, vagyis az olaj jelent-

kezik a kiömlő oldalon. 

3. FÁZIS. A telepben a termelés hatására (felszívás) történő olajtelítettség csök-

kenését vizsgáljuk. Kiszorító fázisként ebben az esetben vizet sajtolunk a minta pó-
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rusrendszerébe. A telítettségi egyensúly beálltakor csakis a kiszorító fázis (víz) je-

lentkezik a túloldalon. Ezt az állapotot a Sor (reziduális, maradék olaj), illetve Swmax 

(maximális víztelítettség) értékek jellemzik, amelyek a termeltetés végét is jelentik. 

Hagyományos termeltetéssel ekkor érnénk el az ED (kiszorítási hatásfokunk) maxi-

mumát. Ekkor a még mintában megmaradt olaj az eddigiekkel nem, csakis a har-

madlagos módszerek alkalmazásával termeltethető tovább.  

4. FÁZIS. A polimer-tenzid hatódugó injektálása, amely a többletolaj-termelés-

hez szükséges hatás(oka)t fejti ki, esetünkben a mobilitás arányának csökkentését.  

A víz mobilitásának csökkentésével lehetőség adódik az előretört vízfront mögötti 

térfogatokban megragadt – csapdázódott – olaj megindulására. Ezen mobilitás 

arányban bekövetkezett csökkenés létható a 3. ábrán. A ΔED az eredeti és az új ki-

szorítási hatásfokok között bekövetkezett változást ismerteti az Soi-szaturáció mellett 

jelenlévő kezdeti olajvagyonhoz viszonyítva.  

A vizsgálat negyedik fázisa két injektálási részből áll, amelyek egymást köve-

tően, megszakítás nélkül történnek. Az első a polimer-tenzid hatódugó (egy adott 

koncentrációban), míg a második a kiszorító-víz besajtolása. A két fázis mennyiségét 

a minta Vp pórustérfogatának függvényében mérjük.  

 

 
3. ábra 

Mobilitás arányok változása az EOR-3-as minta esetében 

 

4. A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK ÁTTEKINTÉSE 

A következőkben öt mérésből származó (összesen tizenöt dugó) mérési eredményei 

kerülnek ismertetésre, EOR-1, EOR-2, EOR-3, EOR-4 és EOR-5 néven. 

Az első három esetben azonos koncentrációjú polimer-tenzid hatódugó és kö-

vető-víz besajtolása történt, amelyek mennyisége együttesen 3 Vp térfogatnak felelt 

meg, a 3. táblázatban szereplő protokoll szerint. Az utolsó két mérés esetében sza-

kaszosan (polimer, illetve polimer-tenzid váltakozva) történt a hatódugó besajtolása 

Ezen mérések adatait a 3. táblázat tartalmazza.  
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2. táblázat  

A mért minták paraméterei 

Minta Vp, cm3  ϕ kgabs, mD 

EOR-1 

25,093 0,3208 621,50 

23,261 0,2976 585,87 

25,937 0,3368 512,69 

EOR-2 

22,824 0,2924 546,61 

23,107 0,2948 616,56 

24,036 0,3104 670,82 

EOR-3 

17,116 0,2200 740,96 

25,310 0,3298 846,05 

25,704 0,3309 861,64 

EOR-4 

23,342 0,3048 630,49 

23,318 0,3013 686,32 

22,951 0,2996 633,41 

EOR-5 

22,720 0,2939 566,17 

23,614 0,3139 534,86 

23,102 0,3027 494,09 

 

A mérések során felhasznált minták paraméterei a 2. táblázatban találhatóak. A mé-

rés variációit a legoptimálisabb eljárás meghatározására terveztük, adott koncentrá-

ció, de eltérő térfogatú hatódugók esetében.  

 
3. táblázat 

Mérési protokollok 

Minta 
Víz kiszorítása 

olajjal 

Olaj kiszo-

rítása vízzel 

Polimer-tenzid hatódugó 

injektálása 

Követő-víz 

injektálása 

EOR-1 1 Vp 1 Vp 1 Vp 1/15 g/l 2 Vp 

EOR-2 1 Vp 1 Vp 0,75 Vp 1/15 g/l 2,25 Vp 

EOR-3 1 Vp 1 Vp 0,5 Vp 1/15 g/l 2,5 Vp 

EOR-4 1 Vp 1 Vp 

0,25 Vp 0,5/20; 0,25 Vp 

0,25 g/l; 0,25 Vp 0,5/10 

g/l; 0,25 Vp 0,25 g/l 

2,5 Vp 

EOR-5 1 Vp 1 Vp 

0,25 Vp 0,5/20; 0,25 Vp 

0,25 g/l; 0,25 Vp 0,5/15 

g/l; 0,25 Vp 0,25 g/l; 0,25 

Vp 0,5/10 g/l; 0,25 Vp 0,25 

g/l 

2,25 Vp 

 

5. KÖVETKEZTETÉS 

Az elsődleges termelés, illetve a polimer-tenzid hatódugó és követő-víz besajtolás 

során elért kiszorítási hatásfokok különbségeként meghatározott többletolajtermelési 

hatásfok növekedést (ΔED) a 4. táblázat tartalmazza. 
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4. táblázat 

Feljegyzett többletolaj mennyisége 

Minta 

Kiszorítási  

hatásfok,  

% 

Másodlagos kiszorítási 

hatásfok,  

% 

Kiszorítási 

növekmény, 

% 

EOR-1 54,12 76,94 22,82 

EOR-2 61,96 73,70 11,74 

EOR-3 66,67 85,52 18,85 

EOR-4 61,90 75,47 13,57 

EOR-5 68,06 83,20 15,13 

 

A legmagasabb többlettermelési érték az EOR-1-es minta esetében jelentkezett, ahol 

1 Vp hatódugót 2 Vp víz követett. A felére csökkentett hatóanyag-mennyiség követ-

keztében az EOR-3-as mérés esetében a többlettermelésben jelentkezett csökkenés 

jól látható.  

A rendelkezésre álló adatok alapján kijelenthető, hogy az EOR-4 és EOR-5 min-

ták esetében alkalmazott többlépcsős hatódugó-injektálás nem éri el az egy dugós 

hatásfokot. Emellett említésre méltó, hogy a többlépcsős indítás, illetve ezek során 

jelentkező intenzívebb nyomásemelkedések miatt a mérések kivitelezése, így telepi 

alkalmazása költségesebb és bonyolultabb, mint egy dugó estében.  

 

 
4. ábra 

Többletkiszorítás eredményei 

 

Méréseink alapján összefoglalható: 

1. A mérések bizonyítják az egydugós megoldás alkalmazását a többlépcsős 

megoldás ellenében. 

2. A legmagasabb többletolaj kitermelési hatásfoknövekmény az 1 Vp dugó ese-

tében jelentkezett. 

3. Enyhe hatásfokcsökkenés (4%) jelentkezett 0,5 Vp hatódugó esetében (50%) 

a ΔED- értékében. 
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A végrehajtott kiszorítási vizsgálatokból származó eredmények ismeretében a ho-

mokkőtelepek költséghatékony termeltetése esetében alkalmazott polimer-tenzides 

elárasztások során egy 0,5 Vp mennyiségű hatódugó, illetve 2,5 Vp követő-víz kiszo-

rító fázisok alkalmazását javasoljuk. 
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