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Absztrakt: Még napjainkban is a differenciális megszorulás az egyik leggyakoribb időki-

eséssel járó mélyfúrási probléma és így jelentős költséggel jár a mélyfúrási tevékenységet 

folytató olajipari szereplőknek. A téma komoly szakirodalommal rendelkezik, ám mindez 

mégsem jelenti azt, hogy egy fúrólyuk mélyítése során előre jelezhető lenne a differenciális 

megszorulás. Éppen ezért az elérhető legjobb labortechnológia segítségével dolgoztunk fel 

több, a közelmúltban folytatott magyarországi fúrási tevékenységek során előfordult ese-

ményt. A kutatás során laboratóriumi körülmények között előállítottuk a probléma jelentke-

zésekor alkalmazott fúróiszapot, végrehajtottuk a sztenderd méréseket, majd a valós körül-

ményeket a lehető legjobban közelítve meghatároztuk a differenciális megszorulás paramé-

tereit. Az eredmények azt mutatták, hogy a mérések alkalmazása és megfelelő kiértékelése 

megkönnyítheti a kritikus döntések meghozását differenciális megszorulás esetén. 

Kulcsszavak: differenciális megszorulás, laboratóriumi mérés 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A mélyfúrások mélyítése során alkalmazott fúróiszapok tulajdonságainak a vizsgá-

lata közel egyidős a rotary fúrási technológiával. CARTWRIGHT [1] már 1928-ban a 

fúróiszapok hatását, méghozzá az egyes iszapparaméterek és a fúrási sebesség kö-

zötti összefüggéseket és az effektív fúrási idő fontosságát vizsgálta. A későbbiekben 

többen folytattak hasonló vizsgálatokat. Ennek ellenére a mélyfúrásban alkalmazott 

fúróiszapok szerepe egyre jobban felértékelődik napjainkban, ahogy a fúrási techno-

lógia fejlődésének köszönhetően újabb és újabb, korábban elérhetetlennek gondolt 

határokat érnek el a szénhidrogén-kutatásban. Az olajipar jelenlegi helyzetében a 

költségek csökkentése folyamatosan fennálló igény, de ez csak a biztonsági szem-

pontoknak való maradéktalan megfelelés mellett érvényesülhet. A fúrási folyadékok 

szerepe a költséghatékony, biztonságos fúrólyukak lemélyítésében megkerülhetet-

len. Az 1. ábrán PRITCHARD et al. [2] alapján látható, hogy a fúrási folyadékok bi-

zonyos tulajdonságaihoz köthető időkieséssel járó mélyfúrási problémák (NPT, 

Non-Productive Time) a vizsgált offshore-kutak esetén, az összes NPT-esemény leg-

alább 40%-át jelentik. 

Az iszapparaméterek a lyukproblémák, az egyensúlymegbomlások és a megszo-

rulások többségére közvetlen vagy közvetett hatással vannak, és befolyásolják a ki-

alakuló helyzetek súlyosságát. A megfelelően megválasztott iszaptechnológia tehát 
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nemcsak az elsődleges funkciók – furadék felszínre szállítása, elsődleges kitörésvé-

delem, stb. – betöltésére alkalmas, hanem az időkieséssel járó műszaki balesetek 

számának csökkentésével a kút lemélyítésének és kiképzésének gyorsabb és gazda-

ságosabb módját is biztosítja. 

 

 
1. ábra 

NPT-k okai a fúrási idő százalékában kifejezve, 263 offshore fúrólyuk adatainak elemzéséből  

(Pritchard, Roye, Espinoza-Gala 2012 alapján) 

 

 

2. ISZAPPARAMÉTEREK VIZSGÁLATA 

Az iszapparaméterek előre meghatározott tartományban tartásához fúrás közben fo-

lyamatosan mérni kell az iszap különböző tulajdonságait, és – szükség esetén – ada-

lékanyagok bekeverésével kell azokat korrigálni. A mérési eredmények összevethető-

ségének igénye miatt már régóta elérhetőek a fúrási folyadékokra vonatkozó sztender-

dizált mérési elvek, amelyeket az API (American Petroleum Institute) vonatkozó ki-

adványai tartalmaznak. Terepi vizsgálatokra vonatkozó szabványok az API RP 13B-1 

(vízbázisú iszapokra) és 13B-2 (olajbázisú iszapokra), míg a laboratóriumi tesztek el-

végzésére az API RP 13I tartalmaz előírásokat. Fontos megjegyezni, hogy nevükkel 

ellentétben – Recommended Practice, azaz javasolt eljárás – az olajiparban általánosan 

betartandó szabványként tekintenek az API által kidolgozott előírásokra. Hazai hely-

zetre vonatkozóan fontos megjegyezni, hogy Magyarországon környezetvédelmi meg-

fontolások miatt kizárólag vízbázisú iszapok használata engedélyezett, ezért a továb-

biakban csak a vízbázisú iszapokra releváns vizsgálatokkal foglalkozunk. 
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2.1. Vízbázisú iszapok tulajdonságainak mérése 

Az API előírásai a következő paraméterekre, fizikai tulajdonságokra írnak elő szab-

ványos vizsgálati módszert [3]: 

• sűrűség, 

• reológiai tulajdonságok, 

• vízleadás, 

• víz-, olaj-, és szilárdanyag-tartalom, 

• homoktartalom, 

• aktív agyagtartalom, 

• hidrogénion-koncentráció, 

• karbonáttartalom, 

• kloridion-koncentráció, 

• keménység. 

Bár az API RP 13B-1 nem tér ki a differenciális megszorulással kapcsolatos vizs-

gálatokra, terepi és laboratóriumi eszközök egyaránt léteznek annak meghatározá-

sára, hogy a használt fúróiszap milyen mértékben járulhat hozzá az esetleges szer-

számmegszorulás bekövetkezéséhez, illetve megszorulás esetén milyen súrlódási té-

nyező és megszorulási erő ébredhet. Ezek használata az iparban azonban nem rutin-

szerű, csak olyan esetekben fordul elő, amikor a differenciális megszorulás kiemelt 

kockázatot jelent. 

Terepi körülmények között leggyakrabban a sűrűséget, a reológiai tulajdonságo-

kat és a vízleadást mérik. A sűrűség/fajsúly meghatározása ellensúllyal ellátott iszap-

mérleggel, a leolvasás kg/l vagy ppg (pound per gallon) mértékegységben történik. 

Speciális, nyomás alá helyezhető mintatartóval felszerelt változattal a felhabosodott, 

gáztartalmú iszap sűrűsége is megfelelő pontossággal megállapítható. Ennek isme-

rete elengedhetetlen a fúrólyukban levő folyadékoszlop hidrosztatikus nyomásának 

meghatározásához, amelynek elsősorban kitörésvédelmi szempontból van jelentő-

sége, de a lyukfal megtámasztásánál is szerepet kap. Az öblítő körben fellépő súrló-

dási nyomásveszteség mértéke is nagymértékben függ a fúróiszap sűrűségétől, azzal 

arányosan nő (BOURGOYNE et al. 1986). 

A reológiai tulajdonságok közül a viszkozitás, a folyáshatár és a gélerősség isme-

rete szükséges, ezek mérése rotációs viszkoziméterrel történik. A paraméterek első-

sorban a súrlódási nyomásveszteséget és a lyuktisztítás hatékonyságát befolyásolják. 

Terepen használt sztenderd viszkoziméter a Fann 35 modell, míg különböző labora-

tóriumi változatokkal a fúrólyukbeli nyomás- és hőmérsékletviszonyok is szimulál-

hatók (például Fann 50 SL). A rotációs viszkoziméterek használatával különböző 

fordulatszámok alkalmazásával más-más áramlási tartományok modellezhetőek, az 

adott fordulatszámok mellett meghatározhatók a nyírófeszültségek és így megmér-

hető az adott folyadék folyásgörbéje. A fúróiszapok viselkedésének leírására külön-

böző folyadékmodellek szolgálnak, legelterjedtebbek a Bingham-plasztikus, a hat-

ványtörvényes és a Herschel-Bulkley modellek. Bingham-plasztikus és Herschel-

Bulkley modell esetén bizonyos folyáshatár meglétét feltételezzük, viszont előbbi 
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lineáris, utóbbi és a hatványtörvényes modell pedig hatványtörvényes összefüggés-

sel írja le a nyírási sebesség és a nyírófeszültség közötti összefüggést. A folyáshatár 

dinamikus, míg a gélerősség statikus körülmények között szolgál az iszap reológiá-

jának jellemzésére. 

A kiszűrődésvizsgálat célja a fúrási folyadék vízleadásának és az ennek követ-

keztében kialakuló iszaplepény vastagságának és minőségének a vizsgálata. A jó 

iszaplepény egy impermeábilis réteg a lyuk falán, ami megakadályozza az anyagok 

formációba való kiszűrődését és a szénhidrogén-tárolók elszennyeződését. A vizs-

gálat az iszapmintát tartalmazó cella nyomás alá helyezésével kezdődik, 7 bar 

(100 psi) nyomáson, 30 percig tart a mérés, melynek végén a szűrlet mennyiségét és 

az iszaplepény vastagságát határozzuk meg, valamint megítélhetjük az iszaplepény 

minőségét is. A vízleadás, iszaplepény-vastagság és a differenciális megszorulás 

kockázata, minősége között korreláció fedezhető fel, melyet a következő fejezetek-

ben részletezünk. 

 

3. A DIFFERENCIÁLIS MEGSZORULÁS TERMÉSZETE 

 
2. ábra 

A differenciális megszorulás mechanizmusa  

(MISKA–MITCHELL 2011 alapján) 

 

Differenciális megszorulásról akkor beszélünk, ha a fúrólyuk és a permeábilis for-

máció közötti nyomáskülönbség a fúrószárat a fúrólyuk falánál tartja, és a szerszám 

az iszaplepénybe beágyazódva megszorul. A megszorulás jellegéből adódóan ekkor 

a fúrószár mozgatása és forgatása sem lehetséges, azonban az öblítés fennmarad. 

Jellemzően rossz minőségű iszaplepény esetén léphet fel a jelenség, illetve abban az 

esetben, ha a szerszám megsérti a lyukfalon képződött impermeábilis réteget. Ezt a 

jelenséget mutatjuk be a 2. ábrán. Ebben az esetben az iszaplepény nem látja el meg-

felelően a feladatát, azaz a permeábilis rétegek kizárása nem valósul meg tökélete-
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sen. A fúrószár és a lyukfal kontaktusa felléphet a fúrólyuk függőlegestől való elté-

rése, vagy a fúrószár kihajlása következtében. Az esetek döntő többségében a diffe-

renciális megszorulás a szerszám álló helyzetében következik be, bár feljegyeztek 

már lassú forgatás során való megszorulást is. (REID et al. 1996) A leggyakrabban 

használt harmadlagos termelési módszereket tartalmazza az 1. táblázat [1] ismer-

tetve azon paramétereket melyekre hatást gyakorolnak. 

 

3.1. Differenciális megszorulás laboratóriumi modellezése 

Egy kísérletsorozattal azt vizsgáltuk meg, hogy laboratóriumi körülmények között 

milyen eredménnyel lehetséges a differenciális megszorulással járó esetek modelle-

zése. A kutatás fő mérőeszköze a FANN gyártmányú differenciális megszorulás 

vizsgáló eszköz (Fann Differential Sticking Tester, DST), ami lényegében egy mó-

dosított filtrációs cella. A DST-eszközzel szimulálható a fúrószár iszaplepénybe való 

beágyazódásának a hatása, azaz az adott nyomáskülönbség mellett mérhető a meg-

szabadításához szükséges forgatónyomaték. Végül a mérési adatokból számolható 

az iszap-acél érintkezési felületre érvényes súrlódási együttható. A DST-vel végzett 

méréseken túl minden szokásos iszapvizsgálati eljárást is lefolytattunk. 

Egy hazai ipari szereplővel együttműködve végeztük a kutatást. A fúrási adatokat 

biztosító operátor tevékenysége során az elmúlt években több differenciális megszo-

rulással járó baleset is bekövetkezett, ezek közül három kutatófúrás adatait volt le-

hetőségünk megvizsgálni; egy esetben a lyuk lemélyítése során két alkalommal is 

megszorult a szerszám. Első lépésként az egyes fúrásoknál az adott mélységben 

használt iszapok rekonstruálása történt meg a megszorulásra leginkább hatással levő 

iszapparaméterek – sűrűség (MW), plasztikus viszkozitás (PV), folyáshatár (YP), 

gélerősség (GS), vízleadás (FL) – alapján. A rendelkezésre álló iszap-adalékanyagok 

korlátozott száma miatt az operátor által használt polimer-alapú fúróiszap helyett 

bentonitos iszapokat állítottunk elő, azonban a fenti paraméterek beállítása a kutatás 

céljának megfelelő pontossággal sikerült. A laboratóriumban rekonstruált és az ere-

deti fúróiszapok legfőbb tulajdonságait az 1. táblázatban foglaltuk össze. 
 

1. táblázat 

A terepi és a laboratóriumi iszapminták paraméterei 
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Az így előállított iszapmintákon a korábban említett DST-vel méréseket végezve 

meghatároztuk a súrlódási együtthatókat; a szilárdanyag-tartalommal egyértelmű 

korrelációt mutató eredményeket a 2. táblázat tartalmazza. 
2. táblázat 

A laboratóriumi iszapminták számított súrlódási együtthatói 

 
 

Ezután számítottuk ki a fúrószár és az iszaplepény közötti érintkezési felület méretét, 

ami jelentősen befolyásolja a szükséges megszabadító erő nagyságát. Mivel pontos 

információ nem állt rendelkezésre az iszaplepény vastagságával és a megszorult 

szerszám hosszával kapcsolatban, különböző értékeket feltételezve számításainkat 

több esetre is elvégeztük. A számításainkban 1, 2, 4 és 6 mm-es iszaplepény vastag-

ságot (tmc) és 6, 12, 18 és 24 m-es megszorult szerszám-hosszt (lDC) tételeztünk 

fel. Az érintkezési felületek számításánál abból indultunk ki, hogy minden esetben a 

súlyosbító szorult meg, ami teljes mélységben beágyazódott az iszaplepénybe, tehát 

a lehetséges legnagyobb érintkezési szöget feltételeztünk. Az alkalmazott fúró és sú-

lyosbítók átmérőjének ismeretében, az iszaplepény vastagságát alapul véve határoz-

ható meg a súlyosbító és az iszaplepény érintkezési szöge, ebből az érintkezési ke-

rület számítható: 

𝐶𝑐 = 𝜋 ∙ 𝑂𝐷𝐷𝐶 ∙
𝛼𝑐
360°

 

Ahol: 

𝐶𝑐: érintkezési kerület [m] 

𝑂𝐷𝐷𝐶: súlyosbító külső átmérő [m] 

𝛼𝑐: érintkezési szög a súlyosbító és az iszaplepény között [°] 

 

Az érintkezési felület és a megszabadításhoz szükséges erő pedig az alábbi össze-

függésekből következik. 

𝐴𝑐 = 𝐶𝑐 ∙ 𝑙𝐷𝐶 

Ahol: 

𝐴𝑐: érintkezési felület [m2] 

𝐶𝑐: érintkezési kerület [m] 

𝑙𝐷𝐶: megszorult súlyosbító-szakasz hossza [m] 

 

𝐹 = 𝐴𝑐 ∙ 𝑝𝑑 ∙ 𝑓 

Ahol: 

𝐹: súrlódási erő [kN] 

𝐴𝑐: érintkezési felület [m2] 

𝑝𝑑: differenciális nyomás [kPa] 

𝑓: súrlódási tényező [-] 
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A fúrási adatokat elemezve megvizsgáltuk, hogy az általunk számított súrlódási erők 

összevethetők-e a terepi tapasztalatokkal. Gyakorlati alkalmazhatóság miatt az erő-

ket konvertáltuk a megszabadításhoz szükséges túlhúzás értékére tonna mértékegy-

ségben. Az összevethetőség érdekében minden esetben a megszorulás utáni első sza-

badítási kísérletet hasonlítottuk össze a számított értékekkel. A fúrási adatok alapján 

a négy differenciális megszorulással járó esetnél a szabadítási kísérletet és annak 

eredményét a 3. táblázat tartalmazza. 
3. táblázat 

A szerszám-megszorulás utáni első szabadítási kísérletek eredményei 

 
 

A 3. táblázat értékeit összehasonlítva a számítási eredményekkel fontos megállapí-

tásokat lehet tenni arra vonatkozóan, hogy mely feltételezett iszaplepény vastagság 

és megszorult szerszám-hossz értékek voltak a legvalószínűbbek az egyes eseteknél. 

Az alábbi táblázatokban vastagított, aláhúzott betűtípussal jelöltük azokat az értéke-

ket, ahol a szabadítási kísérletnél alkalmazott terheléssel a szerszám újra szabaddá 

vált volna, míg dőlt betűtípussal azokat az eseteket, amikor a terhelés nem érte el a 

súrlódási erő értékét, tehát az elméleti szabadítási kísérlet sikertelennek mondható. 
 

4. táblázat 

Megszabadításhoz szükséges terhelések az első szerszám-megszorulás esetén 

 
 

A 4. táblázatban az első szerszám-megszorulást vizsgáljuk részletesebben. Ebben az 

esetben az első szabadítási kísérlet sikertelen volt, tehát a dőlt betűvel jelzett értékek 

lehettek érvényesek, ami hosszú megszorult súlyosbító-szakaszt jelent. Valós körül-

mények között a MasterLog ismeretében az egyes megszorulási hosszok számítha-

tóak, hiszen azok permeábilis formációhoz kötődnek. Tapasztalataink szerint a be-

ágyazódás mértéke jó korrelációt mutat a kiszűrődés-vizsgálat során kapott iszaple-

pény-értékekkel. 
5. táblázat 

Megszabadításhoz szükséges terhelések a második szerszám-megszorulás esetén  
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A második esetben is sikertelen volt az első szabadítási kísérlet, azaz a legvalószí-

nűbb értékek a hosszú megszorult szerszám-szakasz és vastag iszaplepény. Ennek az 

esetnek az eredményeit foglaltuk össze az 5. táblázatban. Érdemes észrevenni, hogy 

a vizsgált iszapminták közül ennek volt a legnagyobb a vízleadása, minden bizony-

nyal vastag iszaplepény alakult ki a valóságban is. 

A harmadik esetben a megszorult fúrószárat rögtön sikerült megszabadítani, tehát 

a vastagon szedett értékeket kell vizsgálni. A lehetséges kimenetelek a vékony, jó 

minőségű iszaplepény és/vagy rövid szakaszon megszorult szerszám. A 6. táblázat-

ban foglaltuk össze a lehetséges kombinációkat. 
6. táblázat 

Megszabadításhoz szükséges terhelések a harmadik szerszám-megszorulás esetén 

 
 

Az utolsó vizsgált esetben szintén sikertelen volt a megszabadításra irányuló első 

kísérlet, ami vastag iszaplepényt és/vagy hosszú megszorult szerszám-szakaszt va-

lószínűsít, ennek eredményeit a 7. táblázat tartalmazza. Itt is érdemes megemlíteni 

a nagyobb vízleadást, és a vastagabb kialakult iszaplepényt. 

Fontos hangsúlyozni, hogy végül az #1, #2 és #4 esetben is sikerült megszabadí-

tani a megszorult fúrószárat folyamatos ütőollózás és az iszaplepény szerkezetét 

megbontó, az érintkezési felületet kenő speciális folyadékdugó elhelyezése mellett. 

Jelen kutatás folyamán az említett folyadékdugó alkalmazásának laboratóriumi vizs-

gálatára nem nyílt lehetőség, de a jövőben hasznos lenne a szabadító mechanizmus 

modellezése. 
7. táblázat 

Megszabadításhoz szükséges terhelések a negyedik szerszám-megszorulás esetén 

 
 

A különböző összetételű iszapokon elvégzett vizsgálatok eredményei összhangban 

voltak az előzetes várakozásokkal, elmondható, hogy a DST-eszköz alkalmas az 

iszapparaméterek változtatásakor a differenciális megszorulással kapcsolatos kocká-

zat növekvő vagy csökkenő trendjének azonosítására. A DST egyszerűsége okán te-

repi körülmények között is használható, az alkalmazásával nyert adatok pedig segít-

hetik az iszapvegyész munkáját olyan esetekben, amikor jelentős a differenciális 

megszorulás kockázata. Ha mindezt az elérhető legtöbb adat mellett hajtjuk végre 
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(rétegsor pontos ismerete, pontos rétegnyomás-adatok), akkor a kapott eredmények 

támogathatják egy esetleges differenciális megszorulás esetén a megfelelő döntések 

meghozását. A közelítő pontosságú megszabadítási erőszükséglet számítása ugyanis 

segíthet a megfelelő súrlódáscsökkentő kiválasztásában, illetve az egész szabadítási 

kísérlet várható végeredményéről is megbízható tájékoztatást ad. 

 

ÖSSZEGZÉS 

A mélyfúrások mélyítése során a fúróiszap paraméterei kimagasló fontossággal bír-

nak. Jelen cikkben bemutattuk, hogy a hagyományos iszapparamétereken túl milyen 

egyéb lehetőségek állnak egy jól felszerelt folyadéktechnológiai laboratórium ren-

delkezésére, ha a differenciális megszorulás vizsgálata a cél. Az így szerzett többlet-

információk birtokában, valóságos körülmények között a rétegsor-, szerszám-össze-

állítás- és nyomásviszonyok ismeretében a differenciális erő nagysága megfelelő 

pontossággal számítható. Ezáltal a felelős döntéshozók jobban alátámasztott dönté-

seket hozhatnak, amik összességében javítják a költséghatékonyságot. A valóságos 

eseményekkel jól korreláló eredményeink bebizonyították, hogy differenciális meg-

szorulás veszélye esetén érdemes ezeket a méréseket végrehajtani, és így könnyebb 

lépéseket tenni a megelőzés, illetve már bekövetkezett megszorulás esetén a meg-

szabadítás-mentés-felhagyás döntéshozatal tekintetében. 
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