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1.

WSTÊP

Wêglanowe ska³y zbiornikowe zawieraj¹c istotne nagromadzenia wêglowodorów stanowi¹ wa¿ny obiekt poszukiwañ naftowych. Równoczenie ska³y te charakteryzuj¹ siê
znaczn¹ heterogenicznoci¹, zwi¹zan¹ ze zró¿nicowaniem facjalnym wapieni i dolomitów.
Ich systemy porowo-szczelinowe ukszta³towane zosta³y przez ró¿ne, czasem nak³adaj¹ce
siê procesy geologiczne. Istotn¹ cech¹ ska³ zbiornikowych, od której zale¿y w znacznym
stopniu wielkoæ wydobycia wêglowodorów, jest ich przepuszczalnoæ. Zró¿nicowane zale¿noci pomiêdzy porowatoci¹ i przepuszczalnoci¹ wystêpuj¹ce w ska³ach wêglanowych s¹ czêsto przyczyn¹ trudnoci i niejednoznacznoci w interpretacji wyników testów
z³o¿owych [6, 7].
W pracy podjêto próbê ustalenia zale¿noci (korelacji) pomiêdzy wielkoci¹ wspó³czynnika porowatoci ca³kowitej, wyznaczonej metodami geofizyki wiertniczej (Φgeof.),
a wielkoci¹ wspó³czynnika przepuszczalnoci (KDST) obliczonego na podstawie wyników
testów z³o¿owych RPZ. Testy zosta³y wykonanych w latach 19931997 w profilach wêglanowych utworów górnej jury, buduj¹cych pod³o¿e centralnej czêci zapadliska przedkarpackiego, w obszarze Bochnia  Dêbica  Mêdrzechów  Radwan.
Wydzielone metodami geofizyki wiertniczej poziomy ska³ zbiornikowych w profilu
górnej jury, potencjalnie gazonone, poddano testom RPZ najczêciej w nieorurowanych
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odcinkach otworów wiertniczych, a rzadziej w orurowanych, po wczeniejszej perforacji
ok³adziny otworu wiertniczego. U¿ywano próbników amerykañskich firmy Halliburton
(typu Standard lub Ful-Flo) oraz firmy Baker typu Inflatable. W latach 1993 do 1998
w najwiêkszej liczbie przypadków (oko³o 75%) realizowano dwucyklowe testy RPZ w interwa³ach wêglanów jury górnej, jednak nie we wszystkich przypadkach uzyskane dane
nadawa³y siê do interpretacji metod¹ Hornera. Metoda Hornera jest najbardziej przydatna
do interpretacji krzywych odbudowy cinienia dennego, rejestrowanych w krótkim czasie.
Dla pierwszego cyklu czas ten by³ zwykle krótszy ni¿ 60 minut, natomiast dla drugiego
cyklu wynosi³ on od 60 minut do kilku godzin [2, 4]. W interpretacji testów odbudowy
cinienia dennego trwaj¹cych ponad 60 minut, stosowano równie¿ podwójnie logarytmiczny uk³ad wspó³rzêdnych (metoda log-log) [1, 4]
2.

WARUNKI GEOLOGICZNE OBSZARU BADAÑ

Obszar badañ obejmuj¹cy strefê Bochnia  Dêbica na po³udniu i Mêdrzechów  Radwan ku pó³nocy znajduje siê w centralnej czêci zapadliska przedkarpackiego (rys. 1).

Rys. 1. Obszar badañ obejmuj¹cy czêæ centraln¹ zapadliska przedkarpackiego,
którego górnojurajskie ska³y wêglanowe pod³o¿a zosta³y poddane testom z³o¿owym
w trakcie prac poszukiwawczych z³ó¿ wêglowodorów

W strefie tej pod³o¿em molass mioceñskich zapadliska jest po³udniowy kraniec platformy, której najwy¿sze piêtro mezozoiczne tworz¹ utwory triasu, rodkowej i górnej jury
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oraz czêciowo kredy. Warstwy te zosta³y ciête erozyjnie w czasie paleogenu, a nastêpnie
przykryte, g³ównie utworami ³upkowo  mu³owcowymi, neogenu (miocen: baden  dolny
sarmat). W strefie po³udniowej osady miocenu zapadliska przykryte zosta³y nasuniêtymi
utworami fliszu karpackiego jednostki l¹skiej i skolskiej. Poszukiwania z³ó¿ ropy naftowej
i gazu ziemnego w pod³o¿u zapadliska, koncentruj¹ siê g³ównie na zróznicowanych facjalnie wêglanowych utworach górnej jury, których poziomy zbiornikowe posiadaj¹ zamkniêcia facjalne i/lub uszczelnienie nadleg³ym kompleksem miocenu. Utwory malmu (oksford,
kimeryd, tyton) posiadaj¹ najwiêkszy zasiêg lateralny, od strefy krakowskiej na zachodzie,
gdzie istniej¹ ich wychodnie do strefy Bratkowic na wschodzie oraz w kierunku pó³nocnozachodnim do mezozoicznego obrze¿enia antyklinorium wiêtokrzyskiego. Maksymalne
mi¹¿szoci, przekraczaj¹ce tysi¹c metrów wystêpuj¹ w strefie na po³udnie od Radomyla
i kontynuuj¹ siê pod nasuniête jednostki fliszu Karpat.
Kompleks wêglanowych utworów malmu jest silnie zró¿nicowany facjalnie [6,7], co
wynika z ró¿nych warunków sedymentacji wêglanowej (facje wapieni biohermowych, rafowych lub g¹bkowych przechodz¹ce w facje wapieni mikrytowych i/lub facje margliste)
oraz z póniejszych zmian diagenetycznych (rozpuszczanie, dolomityzacja), jak te¿ tektonicznych (szczeliny). Te ostatnie zwi¹zane s¹ z dwoma systemami tektonicznymi [7]:
przedlaramijskim o kierunku NW  SE, a g³ównie z pónopaleogeñskim o kierunku N  S,
w ramach którego ukszta³towana zosta³a blokowa struktura tektoniczna pod³o¿a zapadliska.
Zjawiska te sprawiaj¹, ze akumulacje wêglowodorów znajduj¹ siê w zró¿nicowanych
i zmiennych w przestrzeni systemach szczelinowo-porowych lub kawernistych, co odzwierciedla siê w ró¿nych zapisach krzywych odbudowy cinienia testów z³o¿owych oraz
jest przyczyn¹ trudnoci w ustaleniu korelacji miêdzy porowatoci¹ i przepuszczalnoci¹
tego typu wêglanowych ska³ zbiornikowych.
3.

CHARAKTERYSTYKA DANYCH
WYBRANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ

W analizie uwzglêdniono rednie (wa¿one) wartoci wspó³czynnika porowatoci ca³kowitej utworów górnej jury okrelone metodami geofizyki wiertniczej. Korzystano przy
tym ze wzoru, w którym wag¹ s¹ mi¹¿szoci wydzielonych odcinków porowatych badanego interwa³u:

Φ r = (Φ1 ⋅ h1 + Φ 2 ⋅ h2 + ......... + Φ n ⋅ hn ) /( h1 + h2 + ..... + hn )

(1)

gdzie:

Φ r  rednia, wa¿ona wartoæ wspó³czynnika porowatoci, %;
Φ1 do Φn  wspó³czynnik porowatoci wydzielonych (n-tych) odcinków badanego,
nieorurowanego interwa³u otworu wiertniczego ,%;
h1 do hn  mi¹¿szoæ wydzielonych (n-tych) odcinków badanego, nieorurowanego
interwa³u, %.
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W wyniku selekcji 53 dostêpnych wyników testów RPZ z interwa³ów ska³ wêglanowych jury górnej uzyskano nastêpuj¹c¹ charakterystykê rodzaju p³ynu dop³ywaj¹cego do
próbnika:
 przyp³yw solanki o ró¿nym stopniu nagazowania gazem ziemnym, wzglêdnie ze ladami gazu lub ropy, stwierdzono w oko³o 88% przypadków;
 przyp³yw p³uczki wiertniczej wraz z p³ynem z³o¿owym stwierdzono w oko³o 37%
przypadków;
 objawy ropy w gazie ziemnym lub solance, stwierdzono w oko³o 11% przypadków;
 przyp³yw solanki bez ladów wêglowodorów stwierdzono w oko³o 7,5% przypadków;
 przyp³yw wêglowodorów bez ladów solanki, stwierdzono w oko³o 4% przypadków.
Z analizy statystycznej wyeliminowano ma³o wiarygodne wyniki testów RPZ (³¹cznie
16 przypadków), w których nie uzyskano dok³adnych danych dotycz¹cych wydajnoci dop³ywu p³ynu do próbnika, g³ównie z powodu:
 zbyt du¿ego udzia³u p³uczki w dop³ywaj¹cym p³ynie z³o¿owym (zwykle ponad
50% obj.);
 bardzo silnego nagazowania wody z³o¿owej, bez mo¿liwoci oddzielnego okrelenia
wydajnoci gazu i wody;
 znikomego dop³ywu mieszaniny p³ynów (ropa, woda, gaz, emulsja) o objêtoci mniejszej ni¿ 1m3.
Do analizy statystycznej wytypowano 37 z poród 53 dostêpnych wyników testów
RPZ, na podstawie których okrelono przepuszczalnoæ fazow¹ ska³ jurajskich dla wody
z³o¿owej, korzystaj¹c ze wzoru:
K DST =

0,183 ⋅ Q ⋅ μ ⋅ β
, [m 2 ]
m⋅h

(2)

gdzie:
Q  wydatek przyp³ywu wody z³o¿owej, okrelany w warunkach powierzchniowych
jako iloraz objêtoci wype³nionej wod¹ czêci przewodu wiertniczego podczas
wyci¹gania próbnika, na jednostkê czasu, [m3/s];
β  wspó³czynnik zmiany objêtoci wody z³o¿owej, uwzglêdniaj¹cy przejcie
z warunków powierzchniowych do z³o¿owych, β = 1,00÷1,05 [m3/m3].
m  nachylenie prostoliniowego odcinka wykresu krzywej odbudowy cinienia
dennego w uk³adzie pó³logarytmicznym, wg metodyki Hornera [Pa/cykl log],
h  sumaryczna mi¹¿szoæ wydzielonych przez geofizykê odcinków porowatych
badanego, nieorurowanego interwa³u otworu wiertniczego,[m];
μ  wspó³czynnik lepkoci dynamicznej wody (solanki) w warunkach z³o¿owych,
[Pa·s].
W przypadkach dwucyklowego testu RPZ uwzglêdniano wyniki drugiego cyklu. Wyniki obliczeñ zestawiono w tabeli 1.
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Tabela 1
Zestawienie wartoci wspó³czynników porowatoci i przepuszczalnoci ska³ wêglanowych
górnej jury z pod³o¿a zapadliska przedkarpackiego (obszar Bochnia  Dêbica  Mêrzechów)
okrelonych odpowiednio metodami geofizyki wiertniczej oraz na podstawie testów RPZ

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nazwa odwiertu,
nr i rok wyk. testu
Bogumi³owice – 4; 37/93
Bogumi³owice – 5; 30/95
Brzeziny – 7; 107/94
Brzeziny – 10; 14/95
Jawiny – 3; 89/96
Kózki – 4; 114/96
£¹kta – 30k; 108/95
£êtowice – 18; 145/93
£êtowice – 19; 76/95
£owczów – 2; 36/93
£owczów – 2; 139/93
£owczów – 2; 141/93
£owczów – 2; 144/93
Przybys³awice – 2; 73/97
Radomyl – 2; 146/93
Radomyl – 2; 153/93
Radwan – 7; 4/94
Skrzyszów – 1k; 33/94
Skrzyszów – 1k; 35/94
Skrzyszów – 1k; 46/94
Szarwark – 5; 160/94
Tarnawa – 1; 61/95
Tarnawa – 1; 77/96
Tarnów – 27k; 76/93
Wary – 5; 21/94
Wierzchos³awice – 16; 52/97
Wygoda – 38; 142/93
Wygoda – 43; 135/94
Zaczarnie – 7; 147/94
Zaczarnie – 8; 47/96
Zasów – 4; 114/95
Zawada – 5k; 81/93
Zawada – 5k; 110/93
Zawada – 7; 41/97
¯ukowice – 42; 49/97
¯ukowice – 42; 53/97
¯yrakow – 1; 63/93

G³êbokoæ
interwa³u [m]

Ö geof.
[%]

1578,0–1607,0
1558,0–1576,0
1318,0–1353,0
1366,0–1375,0
1494,0–1525,9
657,0–702,0
2954,0–2965,0
1557,0–1590,0
1484,0–1503,0
2652,0–2752,0
2976,0–2993,0
2675,0–2707,0
2675,0–2707,0
1708,0–1728,0
1082,0–1125,0
1139,0–1210,0
550,0–706,0
20002,0–2048,0
2002,0–2048,0
2002,0–2015,0
830,0–843,0
2696,0–2720,0
2692,0–2710,0
1630,0–1711,0
1524,0–1565,0
1868,0–1904,0
2207,0–2241,0
2069,0–2088,0
1234,0–1319,0
1280,0–1299,0
1324,0–1376,0
2422,0–2489,0
2238,0–2248,0
2628,0–2645,0
1483,0–1492,0
1635,0–1701,0
1491,0–1540,0

8,0
9,0
6,0
8,5
12,0
3,0
7,0
5,0
6,0
6,0
2,0
3,0
6,0
8,0
2,5
2,0
4,0
10,0
10,0
12,0
14,0
8,0
8,0
8,0
7,0
7,5
7,0
3,0
9,0
5,0
10,0
8,0
6,0
5,0
5,0
6,0
8,0

Przepuszczalnoæ
K
[10–15 m2]
17,00
53,00
2,50
8,00
11,40
1,17
24,00
89,0
9,00
5,00
0,15
0,50
3,0
200,00
7,00
0,60
1,00
40,00
10,00
40,00
179,00
72,00
28,00
23,0
34,00
23,00
1,70
2,00
13,00
7,00
122,00
52,00
255,00
2,00
33,3
55,00
22,00

Log K
1,230
1,724
0,398
0.903
1,057
0,068
1,380
1,949
0,954
0,699
– 0,824
– 0,301
0,477
2,301
0,845
– 0,222
0,000
1,602
1,000
1,602
2,253
1,857
1,447
1,362
1,531
1,362
0,230
0,301
1,114
0,845
2,086
1,716
2,406
0,301
1,522
1,740
1,342
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Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e pierwotna przepuszczalnoæ ska³ zbiornikowych w strefie
przyotworowej ulega czêstym zmianom pod wp³ywem oddzia³ywania na ska³y zbiornikowe procesu wiercenia otworu oraz sposobu udostêpnienia poziomu zbiornikowego, dokonano analizy porównawczej zmian tej przepuszczalnoci, na podstawie wyników pierwszego i drugiego cyklu rozpatrywanego testu odbudowy cinienia. Zmiany te mog¹ mieæ
charakter:
 mechaniczny  oddzia³ywanie widra lub koronki, perforacja ok³adziny odwiertu;
 hydrodynamiczny-zmiany rozwartoci szczelin pod wp³ywem cinienia ró¿nicowego
oraz procesy kolmatacji lub dekolmatacji orodka porowo-szczelinowego;
 fizykochemiczny (oddzia³ywanie filtratu p³uczkowego na ska³ê zbiornikow¹ np. pêcznienie cz¹stek ilastych; a tak¿e na p³yny z³o¿owe, np. tworzenie siê emulsji wodnoropnej lub wytr¹canie soli);
 kolmatacyjny ( blokada przestrzeni porowej ska³y zbiornikowej cz¹stkami sta³ymi
z p³uczki wiertniczej takimi jak: cz¹stki ilaste, polimery, sól, rdza, blokatory, zwierciny); istotnym zjawiskiem, które nale¿y braæ pod uwagê, jest wtórna krystalizacja
soli [3].
G³êbokoæ penetracji cz¹stek sta³ych i kolmatantów ciek³ych (emulsja wodno-ropna)
w poziom wêglanowych ska³ zbiornikowych zale¿y w g³ównej mierze od rodzaju przestrzeni porowej ska³y oraz cinienia ró¿nicowego (represji cinienia p³uczki w otworze)
i jest najwiêksza w przypadku ska³ typu szczelinowo-porowego. Zjawisko to przyczynia
siê do powstawania zmian przepuszczalnoci ska³ w strefie przyodwiertowej, st¹d wyniki
badañ geofizyki wiertniczej oraz testów z³o¿owych RPZ s¹ czêsto obarczone znacznym
b³êdem.

4.

WYNIKI ANALIZY STATYSTYCZNEJ

Metodami analizy statystycznej, na podstawie wykresu rozrzutu, dobrano zale¿noæ
log KDST od Φgeof., uzyskuj¹c zadawalaj¹c¹ wartoæ wspó³czynnika korelacji. Przedstawiony na rysunku 2 wykres zale¿noci log kDST od Φgeof. opisuje równanie regresji, wyznaczone na poziomie istotnoci 0,05, z okreleniem 95-procentowych przedzia³ów ufnoci, przy
wspó³czynniku korelacji r = 0,6492 (wartoæ krytyczna rkr = 0,3246), dla zakresu g³êbokoci zalegania utworów jury górnej od 657 do 2993 m, w badanym obszarze poszukiwañ
naftowych:
log kDST =  0,142 + 0,179 · Φgeof.

(3)

Równanie (3) mo¿e byæ przydatne do prognozowania wspó³czynnika przepuszczalnoci fazowej dla wody z³o¿owej w wêglanowych ska³ach zbiornikowych górnej jury pod³o¿a zapadliska przedkarpackiego, szczególnie w badanym obszarze poszukiwañ
naftowych.
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Rys. 2. Zale¿noæ przepuszczalnoci efektywnej (na podstawie testów z³o¿owych RPZ) jako
logKDST. Od porowatoci efektywnej (?) ca³kowitej Φgeof.(wyznaczonej metodami geofizyki
wiertniczej) dla utworów wêglanowych górnej jury centralnej czêci pod³o¿a zapadliska
przedkarpackiego. Linie przerywane  przedzia³y ufnoci 95%

5.

WNIOSKI KOÑCOWE

1) Poziomy ska³ zbiornikowych górnej jury pod³o¿a zapadliska przedkarpackiego, ze
wzglêdu na znaczn¹ heterogenicznoæ zwi¹zan¹ z rozwojem facjalnym, stwarzaj¹
du¿e trudnoci w zachowaniu pierwotnych w³aciwoci filtracyjnych podczas dowiercania oraz opróbowania.
2) Stwierdzona, zadawalaj¹ca wartoæ korelacji miêdzy wspó³czynnikami Φgeof. i KSDT
potwierdza istnienie zwi¹zku pomiêdzy tymi parametrami, mimo znacznego wp³ywu
zarówno okrelon ej facji ska³ zbiornikowych jak i sposobu dowiercania oraz opróbowania.
3) Wyznaczone metodami analizy statystycznej równanie (3) mo¿e byæ przydatne do prognozowania wspó³czynnika przepuszczalnoci fazowej dla wody z³o¿owej w wêglanowych ska³ach zbiornikowych górnej jury, w badanym obszarze poszukiwañ naftowych.
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