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Tantárgy feladata és célja:  
Felkészíteni a hallgatókat a kőolaj és földgáztárolók feltárásához szükséges alap kőzetfizikai, és a 

rétegfolyadék tulajdonságok laboratóriumi mérésekkel, illetve számítási módszerekkel történő 

meghatározására, valamint a szénhidrogén készletek volumetrikus és statisztikus úton történő 

meghatározására. Megismertetni a hallgatókkal a szénhidrogéntelepek művelésének ellenőrzésére és 

irányítására szolgáló alapvető módszereket. Fejlesztendő kompetenciák:  

tudás: T2, T6, T7, T10  
képesség: K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K11, K12, K13, K14 attitűd: 

A1, A2, A6, A7  
autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F6  

Tantárgy tematikus leírása:  
A fluidumbányászat szempontjából fontos alap kőzetfizikai tulajdonságok (porozitás, permeabilitás, 
fluidum telítettség, stb) laboratóriumi méréssel történő meghatározása. A fluidum telepek működését 

befolyásoló speciális kőzetfizikai paraméterek (pl. relatív-permeabilitás, fajlagos felület, kapilláris 

tulajdonságok, stb). ismertetése. A telep fluidumok fázisviselkedésének elméleti bemutatása, 
valamint szénhidrogén tárolókban található olaj, víz, gáz, nyomás és hőmérsékletfüggő 

tulajdonságainak (teleptérfogati tényező, sűrűség, viszkozitás, oldottgáz tartalom, stb) kiszámítására 

alkalmas korrelációs módszerek gyakorlati alkalmazása. A szénhidrogén készletek volumetrikus és 
statisztikai módszerekkel történő meghatározása  

Félévközi számonkérés módja:  
Az aláírás megszerzésének feltétele a laboratóriumi mérési gyakorlatokon történő részvétel és a 

számítási gyakorlatok elvégzése, és a félév során 2 db zárthelyi dolgozat megírása, egyenként 

legalább 50%-os eredménnyel. Az év végi vizsgajegybe a számítási gyakorlatok eredménye 10%-al, 

a zárthelyi dolgozatok eredménye 20%-al kerül beszámításra.  Értékelése:  

> 85%: jeles;   
75 – 84%: jó;   
63 – 74%: közepes;   
50 – 62%: elégséges;  < 

50%: elégtelen  



Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:  
Tóth J.: Rezervoármechanika - Anyagmérleg egyenletek és alkalmazásuk Tankönyvkiadó Budapest  
1993.; Tóth J. - Bódi T.: Rezervoármechanika II. oktatási segédlet 

Miskolc 2004.;   

Egyéb tanszéki oktatási segédletek és segédanyagok, magyar-nyelvű szakcikkek másolata.  
József Pápay: Development of Petroleum Reservoirs, Akadémiai Kiadó, Budapest 2003.  
János Török, Lipót Fürcht, Tibor Bódi: PVT Properties of Reservoir Fluids. (Könyv). University of  
Miskolc Miskolc, Hungary 2012. ISBN 978-963-661-988-5 p. 1-192  

Dr. Bódi Tibor: Rezervoármérnöki alapok, oktatási segédlet, Miskolci Egyetem, 2006  
Dr. Mating Béla, Dr. Bódi Tibor: Rezervoármechanika I. Miskolci Egyetem, 2004  
  

  



A tantárgyi tematika bontása: 2019/20 tanév 

 

Dátum A foglalkozás témája 
09.09. A fluidumbányászat szempontjából fontos alap kőzetfizikai 

tulajdonságok (porozitás, permeabilitás, fluidum telítettség, stb) 

laboratóriumi méréssel történő meghatározása. 
09.16. A fluidumbányászat szempontjából fontos alap kőzetfizikai 

tulajdonságok (porozitás, permeabilitás, fluidum telítettség, stb) 

laboratóriumi méréssel történő meghatározása. 
09.23 A fluidumbányászat szempontjából fontos alap kőzetfizikai 

tulajdonságok (porozitás, permeabilitás, fluidum telítettség, stb) 

laboratóriumi méréssel történő meghatározása. 
09.30. A fluidum telepek működését befolyásoló speciális kőzetfizikai 

paraméterek (pl. relatív-permeabilitás, fajlagos felület, kapilláris 

tulajdonságok, stb). ismertetése. 
10.07. A fluidum telepek működését befolyásoló speciális kőzetfizikai 

paraméterek (pl. relatív-permeabilitás, fajlagos felület, kapilláris 

tulajdonságok, stb). ismertetése. 
10.14. A fluidum telepek működését befolyásoló speciális kőzetfizikai 

paraméterek (pl. relatív-permeabilitás, fajlagos felület, kapilláris 

tulajdonságok, stb). ismertetése. 
10.21. Zárthelyi dolgozat írása 
10.28 A telep fluidumok fázisviselkedésének elméleti bemutatása. 
11.04. A szénhidrogén tárolókban található olaj, víz, gáz, nyomás és 

hőmérsékletfüggő tulajdonságainak (teleptérfogati tényező, sűrűség, 

viszkozitás, oldottgáz tartalom, stb) kiszámítására alkalmas 

korrelációs módszerek gyakorlati alkalmazása.  
11.11. A szénhidrogén tárolókban található olaj, víz, gáz, nyomás és 

hőmérsékletfüggő tulajdonságainak (teleptérfogati tényező, sűrűség, 

viszkozitás, oldottgáz tartalom, stb) kiszámítására alkalmas 

korrelációs módszerek gyakorlati alkalmazása.  
11.18. A szénhidrogén tárolókban található olaj, víz, gáz, nyomás és 

hőmérsékletfüggő tulajdonságainak (teleptérfogati tényező, sűrűség, 

viszkozitás, oldottgáz tartalom, stb) kiszámítására alkalmas 

korrelációs módszerek gyakorlati alkalmazása.  
11.25. A szénhidrogén készletek volumetrikus és statisztikai módszerekkel 

történő meghatározása 
12.02. A telep fluidumok fázisviselkedésének elméleti bemutatása. 
12.09 Zárthelyi dolgozat írása 

 

  



A félévközi számonkérés mintafeladata  
  

1. Nevezze meg a főbb üledékes kőzeteket.3p  

2. Nevezze meg a következő csapdatípusokat.3p  

  

………………………………………………………           …………………………………………….        ………………………………………  

3. Melyek a tárolók főbb tulajdonságai?7p  

4. Válaszoljon a következő porozitással kapcsolatos kérdésekre.  

a. Mit nevezünk abszolút porozitásnak?3p  

b. Mi a porozitás jele, mértékegysége?4p  

c. Alak szerint milyen típusú porozitásokat különböztetünk meg?3p  

d. Mennyi a körülbelüli porozitása a következő ideális szerkezeteknek?2p  

…………. ……………  

e. Mely adatokra van szükségünk a porozitás számításához?3p  

f. Szabálytalan mintának nem mérhető a porozitása.1p  

g. Sorolja fel milyen módszereket ismer a porozitás meghatározására?3p  

h. Ismertesse az újratelítéses módszer menetét és számítását. Rajzoljon!5p  

i. Sorolja fel hogy a higanytelítéses eljárással a porozitáson kívül mely 

tulajdonságok, határozhatók még meg.4p  

j. Említsen meg egy módszert a kettős porozitás meghatározására.1p  

5. Egy két mondatban ismertesse miért fontos ismernünk egy adott tárolókőzet 

kompresszibilitását.2p  

6. Mi a porózus kőzet fajlagos felülete? Írja fel az össztérfogatra vonatkoztatott fajlagos 

felület képletét. 6p  



  

  

  



A szóbeli vizsga tételei  

 
  
1.  

  

a.:  A relatív permeabilitás fogalma mérése, kapilláris véghatás.  

  

b.:   Az egyensúlyi arányszám fogalma meghatározásának módszerei, a kűlönböző  módszerek 

alkalmazhatósági nyomás tartományai, konvergencia nyomás   fogalma.  

  

  
2.  
  
a.:  A kapilláris nyomás fogalma és laboratoriumi mérési módszerei.  
  
b.:  A kétkomponensű rendszerek állpotváltozásai, a kétkomponensű redszerek  

állapot ábrái.  

  
  fázisdiagramjai és  

  
3.  
  
a.:   A tárolókőzetek porozitásának osztályozása, a porozitás laboratóriumi mérési   
  módszerei.  

b.:  A konvergencia nyomás fogalma, meghatározásának módja, érintkezéses   
  

elkülönülés számítása.  

  
4.  

  

a.:  Darcy törvény  alkalmazhatósága összenyomható és összenyomhatatlan fluidumok esetére.   

  

b.:           Áteresztőképesség meghatározásának módszerei.  

  

  

 
  
5.  
a.:   Ismertesse a sokkomponensű CH rendszerek fázisviselkedésének számításait   (egyensúlyi állandó, 

konvergencia nyomás, folyadék-gőz egyensúly számítás).  

  

b.:  Ismertesse a karbonátos kőzetek porozitásának jellemzőit, a porozitás és permeabilitás 

meghatározásának módjait!  

  

  

 
  

  
6.  



  

a.:   Ismertesse a földtani készlet anyagmérleges módszerrel történő   meghatározását.  

  

b.:  Milyen retrográd folyamatokat ismer, ismertesse a retrográd folyamatok   lezajlását!  

  

  

 
  
7.   

  

a.:  Rajzolja fel egy gáztelep, egy gázcsapadék telep, és egy gázsapkás olajtelep  jellemző fázisábráját a P-T 

sikon.  

  

b.:   Tárolókőzetek  kapilláris tulajdonságai. Leverett  féle J függvény.   

  

  

  

 
  
8.  

  

a.:   Ismertesse a fajlagos felület fogalmát meghatározásának módszereit.  

  

b.: Az olaj tulajdonságai rétegkörülmények között (teleptérfogati tényező, oldott gáztartalom, sűrűség, 

viszkozitás, kompresszibilitás és meghatározási módszerei)  

  

 
  
9.   

  

a.:   Ismertesse a telített kőolajtelep készletének meghatározását volumetrikus módszerrel  

  

b.: A gáz tulajdonságai rétegkörülmények között (teleptérfogati tényező, sűrűség, viszkozitás, kompresszibilitás 

és meghatározási módszerei)  

  

  


