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1.

WSTÊP

W³aciwoci fizyczne g³êboko zalegaj¹cych ska³, w szczególnoci ska³ zbiornikowych
bêd¹cych obiektem zainteresowania m.in. górnictwa naftowego, hydrogeologii i geotermii,
w sposób istotny uzale¿nione s¹ od efektów ich kompakcji [14]. Przy tym efekty te zwi¹zane s¹ z nak³adaniem siê geometrycznych przeobra¿eñ ska³ wynikaj¹cych z kompakcji mechanicznej oraz ich zmian mineralogicznych warunkowanych kompakcj¹ chemiczn¹. Zakres tych przeobra¿eñ istotnie zale¿y od pierwotnego sk³adu osadu oraz warunków jego
depozycji, a nastêpnie diagenezy.
Kompakcja mechaniczna, polegaj¹ca na zmianach geometrycznych wynikaj¹cych
z grawitacyjnego nacisku na utwór geologiczny, powoduje przede wszystkim reorientacjê
i zagêszczenie upakowania materia³u detrytycznego, co skutkuje wzrostem jego gêstoci
objêtociowej, redukcj¹ mi¹¿szoci warstw oraz pogorszeniem ich w³aciwoci zbiornikowo-filtracyjnych, tj. zmniejszeniem odkrytej porowatoci i absolutnej przepuszczalnoci.
W pracach [2, 14] przedstawiono dla porowatych ska³ osadowych model matematyczny
opisuj¹cy nieodwracalne zmiany ich porowatoci z g³êbokoci¹. Dobra zgodnoæ uzyskiwanych wyników modelowania z danymi empirycznymi wiadczy o jego metodycznej poprawnoci w odniesieniu do procesu mechanicznej kompakcji ska³.
Przebiegaj¹ca równolegle kompakcja chemiczna ska³, prowadz¹ca do diagenetycznych przeobra¿eñ mineralogicznych, polega przede wszystkim na rozpuszczaniu i redystrybucji pierwotnych sk³adników geologicznego utworu [6, 11]. Zasadniczo zwi¹zana jest
z rozpuszczaniem ziaren mineralnych wzd³u¿ ich kontaktów pod wp³ywem pionowego cinienia geostatycznego; mo¿e równie¿ dzia³aæ horyzontalnie w obrêbie basenów aktywnych
tektonicznie. Ukierunkowana kompakcja chemiczna mo¿e wyznaczaæ kierunki migracji
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p³ynów porowych. Nie zawsze ma istotny wp³yw na redukcjê porowatoci i przepuszczalnoci ska³, gdy¿ sk³adniki rozpuszczonych ziaren mog¹ zostaæ osadzone w ich bliskim s¹siedztwie. Za katalizator przypieszaj¹cy reakcjê rozpuszczania pod cinieniem uwa¿ana
jest substancja organiczna, natomiast za czynniki utrudniaj¹ce ten proces  wczeniejsza
intensywna cementacja utworu oraz znaczna zawartoæ ilastej substancji matriks.
Procesy diagenetycznego rozpuszczania maj¹ istotny wp³yw na fizyczne w³aciwoci
ska³, a zw³aszcza ich porowatoæ, prowadz¹c do tworzenia siê porów wtórnych, m.in. wewn¹trzziarnowych. Procesom tym poddaj¹ siê detrytyczne sk³adniki skalne, do których
nale¿¹ podstawowe minera³y ska³otwórcze, jak równie¿ niektóre minera³y ilaste. Roztwory
o odczynie alkalicznym rozpuszczaj¹ równie¿ cementy, zw³aszcza kwarcowe, natomiast
roztwory kwane oddzia³uj¹ przede wszystkim na wêglanowe sk³adniki ska³. Szczególnie
wa¿ne jest rozpuszczenie pospolitych w ska³ach cementów kalcytowych, skutkuj¹ce tworzeniem siê wtórnych porów miêdzyziarnowych.
Z innych diagenetycznych procesów kompakcji chemicznej ska³ wymieniæ mo¿na cementacjê, neomorfizm oraz przeobra¿enia i zastêpowanie minera³ów [6, 11].
Cementacja diagenetyczna ska³ polega na krystalizacji nowych sk³adników spoiw
z roztworów porowych.
Neomorfizm obejmuje procesy rekrystalizacji minera³ów i ich przeobra¿eñ polimorficznych, czego pospolitym przyk³adem s¹ przemiany chalcedonu w kwarc oraz aragonitu
w kwarcyt.
Przeobra¿enia diagenetyczne dotycz¹ procesów tworzenia nowych faz mineralnych
kosztem innych, czego przyk³adem s¹ przeobra¿enia skaleni i ³yszczyków w minera³y ilaste, czy smektytów w minera³y mieszanopakietowe illit/smektyt oraz w illit. Sposób wykszta³cenia nowych faz mineralnych ma ogromne znaczenie dla kszta³towania siê w³aciwoci filtracyjno-zbiornikowych ska³.
Diagenetyczne zastêpowanie minera³ów nale¿y do grupy procesów metasomatycznych, polegaj¹cych na zastêpowaniu ziaren detrytycznych buduj¹cych piaskowce i zlepieñce przez cementy. Ich dzia³anie ma du¿e znaczenie, gdy¿ czêciowo, a czasem nawet ca³kowicie doprowadza do redukcji porowatoci i przepuszczalnoci ska³.
Najnowsze badania dotycz¹ce g³êboko zalegaj¹cych (do 4,5 km) ró¿nowiekowych
piaskowców wykazuj¹, ¿e o ich w³aciwociach zbiornikowo-filtracyjnych, w szczególnoci porowatoci, decyduj¹ przede wszystkim przeobra¿enia zwi¹zane z ich mechaniczn¹
kompakcj¹ oraz diagenetyczn¹ cementacj¹ [4, 7, 14].
2.

BADANIE ZALE¯NOCI
W£ACIWOCI ZBIORNIKOWO-FILTRACYJNYCH
SKA£ OD G£ÊBOKOCI

2.1. Uwagi ogólne
Badanie wp³ywu procesów kompakcji na w³aciwoci zbiornikowo-filtracyjne ska³
zrealizowano na podstawie danych ilociowych charakteryzuj¹cych utwory autochtonicznego miocenu Przedgórza Karpackiego [10, 12]. Na obszarze polskiej czêci Przedgórza
utwory miocenu zalegaj¹ na g³êbokociach siêgaj¹cych do ok. 4200 m, za ich mi¹¿szoæ
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zmienia siê w szerokich granicach, od kilku metrów w pó³nocnych rejonach brze¿nych do
ok. 3500 m w rejonie tzw. Rowu Wielkich Oczu.
Ogólnie wiadomo, ¿e na profil utworów miocenu autochtonicznego sk³adaj¹ siê i³owce margliste, mu³owce z du¿¹ iloci¹ muskowitu, piaskowce drobnoziarniste, s³abo spojone
lepiszczem ilasto-wapiennym oraz podobne piaski o ziarnie drobnym lub bardzo drobnym.
Ca³a seria jest dobrze warstwowana, rytmiczna i wykazuje doæ dobr¹ selekcjê materia³u.
Gruboæ wk³adek piaszczystych jest bardzo zró¿nicowana. Obok milimetrowych lamin,
g³ównie w czêci wschodniej zapadliska, spotyka siê warstwy piaskowca o mi¹¿szoci kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesiêciu metrów.
rednie zapiaszczenie omawianych utworów zmienia siê od bardzo niskich wartoci
we wschodniej czêci zapadliska (7÷20%), do ponad 40% w czêci zachodniej i w obrêbie
tak zwanej wyspy rzeszowskiej.
W³aciwoci fizyczne ska³ miocenu, w szczególnoci ska³ zbiornikowych, cechuj¹ siê
równie¿ du¿¹ zmiennoci¹ [10]. I tak gêstoæ objêtociowa zmienia siê w granicach od ok.
1,6 do ok. 3,0 g/cm3, wspó³czynnik porowatoci efektywnej zbli¿ony do wspó³czynnika
porowatoci odkrytej [13], osi¹ga wartoci do ponad 41%, wspó³czynnik przepuszczalnoci
absolutnej, przyjmuje wartoci do prawie 7 D (ponad 6 940 mD), zawartoæ wêglanów niezale¿nie od formy ich wystêpowania zmienia siê praktycznie od 0 do prawie 49%.
Analizê ilociow¹ zale¿noci w³aciwoci zbiornikowo-filtracyjnych ska³ miocenu
Przedgórza Karpat od g³êbokoci ich zalegania oparto na wynikach oznaczeñ laboratoryjnych wspó³czynników porowatoci Kp i przepuszczalnoci Kpr próbek ska³ z rejonu Przemyla [12]. Dane laboratoryjne w iloci ok. 2300 oznaczeñ porowatoci oraz ok.
850 oznaczeñ przepuszczalnoci udostêpnione zosta³y przez ówczesne Przedsiêbiorstwo
Poszukiwañ Nafty i Gazu w Jale. Dotyczy³y one serii miocenu o mi¹¿szoci ok. 3500 m
zalegaj¹cego na g³êbokociach od ok. 500 m do ok. 4000 m. W trakcie ilociowej analizy
danych laboratoryjnych okrelano interwa³owe oceny podstawowych charakterystyk statystycznych badanych parametrów w odniesieniu do poszczególnych interwa³ów g³êbokociowych o mi¹¿szoci 200 m, na jakie rozbito ca³y przedzia³ obserwowanych g³êbokoci.
Przy czym nale¿y tu wspomnieæ, ¿e g³êbokoci poboru rdzeni by³y odnoszone wzglêdem
sta³ego poziomu +300 m n.p.m., w celu wyeliminowania wp³ywu morfologii terenu.
2.2. Zale¿noæ porowatoci i przepuszczalnoci ska³ od g³êbokoci
W trakcie statystycznej analizy danych laboratoryjnych dla poszczególnych interwa³ów g³êbokociowych obliczano wed³ug ogólnie
przyjêtych zasad m.in. oceny statystycz__
nych wartoci redniej lub oczekiwanej X oraz odchylenia standardowego Sx. Zgodnoæ
rozk³adu empirycznego z rozk³adem normalnym sprawdzano przy pomocy przybli¿onej
metody momentów [10]. W przypadku odrzucenia hipotezy zerowej powtarzano ca³¹ procedurê obliczeniow¹, operuj¹c wartociami logarytmów naturalnych zmiennych losowych
X – ln X. Brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej pozwala³ wówczas uznaæ empiryczny rozk³ad zmiennej X za logarytmiczno-normalny.
Przy analizie wspó³czynników przepuszczalnoci Kpr, które czêsto posiada³y wartoci
zerowe lub zbli¿one do zera, aby unikn¹æ przypadków nieoznaczonoci, pos³ugiwano siê
logarytmami wartoci (Kpr+1), a nastêpnie do obliczonych ocen parametrów statystycznych
wprowadzano odpowiednie poprawki.
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Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wszystkie analizowane statystyki maj¹ asymptotycznie rozk³ady normalne, granice przedzia³ów ufnoci dla poszczególnych wielkoci Y okrelano na
poziomie ufnoci 0,95, na podstawie zasady:
Y ± 1,96 SY ≅ Y ± 2 SY

(1)

Rezultaty statystycznej analizy oznaczeñ laboratoryjnych Kp i Kpr przedstawiono na
rysunkach 1 i 2. Otrzymane wyniki wiadcz¹, ¿e wspó³czynnik porowatoci efektywnej
cechuje siê typem rozk³adu który mo¿na przybli¿yæ rozk³adem normalnym, za rozk³ad
wartoci wspó³czynnika przepuszczalnoci Kpr mo¿na uznaæ za zbli¿ony do rozk³adu logarytmiczno-normalnego.
Uzyskane wyniki dotycz¹ce porowatoci ska³ (rys. 1) generalnie potwierdzaj¹ uwagi
i wnioski prezentowane w pracach [4, 14].
Kompakcji zarówno mechanicznej, jak i chemicznej, ulegaj¹ w okrelonym stopniu
wszystkie utwory geologiczne, jednak w zale¿noci od charakteru litologicznego ich podatnoæ na wp³yw kompakcji i jej skutki s¹ ró¿ne.
Kompakcja utworów piaszczystych powoduje stosunkowo niewielk¹ utratê porowatoci (i zazwyczaj tak¿e przepuszczalnoci), za ich deformacje s¹ w znacznym stopniu sprê¿yste (odwracalne).
Wa¿niejsze prawid³owoci dotycz¹ce kompakcji utworów piaszczystych, mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co:
 intensywnoæ spadku porowatoci piasków i piaskowców z g³êbokoci¹ zale¿y od ich
zailenia wyranie rosn¹c wraz ze wzrostem zawartoci frakcji ilastej;
 analiza ilociowa kompakcji w utworach piaszczystych powinna byæ oparta na zmianie maksymalnej porowatoci, która zwi¹zana jest z porowatoci¹ czystych piasków;
 intensywnoæ kompakcji piaskowców niezale¿nie od ich wieku wyranie ronie wraz
ze wzrostem wartoci redniego gradientu geotermicznego badanego profilu;
 urednione zale¿noci miêdzy porowatoci¹ piaskowców i g³êbokoci¹ ich zalegania
s¹ przedstawiane przez ró¿nych autorów z wykorzystaniem modeli liniowych lub wyk³adniczych z wyran¹ preferencj¹ wariantów liniowych;
 kompakcji mechanicznej piaskowców bardzo czêsto towarzysz¹ wtórne procesy diagenetyczne objête kompakcj¹ chemiczn¹.
Kompakcja utworów ilastych powoduje ci¹g³¹ znaczna utratê porowatoci i przepuszczalnoci, za ich deformacje s¹ w du¿ym stopniu plastyczne (niesprê¿yste). Utwory te dobrze nadaj¹ siê do badania zjawiska kompakcji ze wzglêdu na ich wysok¹ pocz¹tkow¹ ogóln¹ porowatoæ, ma³e znaczenie innych zjawisk diagenetycznych, a tak¿e powszechne wystêpowanie w profilach osadowych, czêsto w postaci warstw o co najmnej kilkumetrowej
mi¹¿szoci. Ze wzglêdu na du¿¹ podatnoæ na kompakcjê oraz specyficzne w³aciwoci
petrofizyczne utwory ilaste mog¹ byæ z powodzeniem wykorzystywane do charakterystyki
procesu kompakcji badanego profilu.
Interesuj¹ce s¹ obserwowane równolegle zmiany zarówno porowatoci, jak i przepuszczalnoci ska³ miocenu z g³êbokoci¹ (rys. 1, 2).
Nale¿y przy tym braæ pod uwagê fakt, ¿e badane laboratoryjnie próbki ska³ dotyczy³y
z za³o¿enia ska³ zbiornikowych, w zwi¹zku z czym litologicznie reprezentowa³y mniej lub
bardziej zailone piaskowce oraz mu³owce.
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Rys. 1. Zale¿noæ porowatoci efektywnej ska³ miocenu rejonu Przemyla od g³êbokoc
i ich zalegania (wg [12], ze zmianami): 1  interwa³owe oceny wartoci przeciêtnych Kp;
2  granice przedzia³u ufnoci zmian Kp (q = 0,95); 3  maksymalne wartoci obserwowane Kp;
4 i 5  urednione zale¿noci wg modeli odpowiednio wyk³adniczego i liniowego; 6  uredniona
zale¿noæ liniowa dla piaskowców miocenu Przedgórza Karpat wed³ug [9]
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Rys. 2. Zale¿noæ przepuszczalnoci ska³ miocenu rejonu Przemyla od g³êbokoci ich zalegania
(wg [12], ze zmianami): 1  interwa³owe oceny wartoci przeciêtnych; 2  szacunkowe granice
przedzia³u ufnoci zmian wartoci przeciêtnych; 3  maksymalne wartoci obserwowane;
4  uredniona zale¿noæ wed³ug modelu logarytmicznego
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Jak widaæ z rysunków 1 i 2, w³aciwoci zbiornikowo-filtracyjne utworów mioceñskich zmieniaj¹ siê w szerokich granicach, zarówno w okrelonych interwa³ach g³êbokociowych, jak i wraz z g³êbokoci¹.
rednie wartoci wspó³czynników porowatoci
__ efektywnej Kp i przepuszczalnoci Kpr
wyranie malej¹ wraz ze wzrostem g³êbokoci. K p zmienia siê od ok. 20% przy g³êbokociach do 800 m do 4÷5% przy g³êbokociach ponad __
2800 m i ok. 2% przy g³êbokociach
ok. 4000 m. Jeszcze wiêksze zró¿nicowanie cechuje K pr  od wartoci kilkudziesiêciu mD
przy g³êbokociach rosn¹cych do 2800 m i mniej wiêcej stabilizuj¹c siê na poziomie wartoci 0,1 mD przy g³êbokociach ponad 3000 m.
Obserwowana tendencja pogarszania siê charakterystyk zbiornikowo-filtracyjnych
ska³ ze wzrostem g³êbokoci uwarunkowana jest ich diagenetycznymi zmianami, przede
wszystkim grawitacyjn¹ kompakcj¹ [7, 10, 12].
W odniesieniu do utworów mioceñskich rejonu Przemyla ustalenie granicy g³êbokociowej, od której dominuj¹cy wp³yw na Kp i Kpr ska³ maj¹ procesy diagenetyczne, jest
trudne. Wed³ug [1] granica ta dla piaszczystych ska³ zbiornikowych ze spoiwem ilastym
znajduje siê na g³êbokoci oko³o 2300 m. Powy¿ej niej w³aciwoci zbiornikowo-filtracyjne piaskowców warunkowane s¹ g³ównie przez ich sedymentacyjne w³aciwoci, poni¿ej 
decyduj¹cym czynnikiem jest stopieñ ich grawitacyjnej kompakcji. Stadium epigenezy,
w czasie którego ska³y przechodz¹ do stanu, w którym porowa przepuszczalnoæ nie gwarantuje ju¿ przemys³owych przyp³ywów, autorzy [1] proponuj¹ nazywaæ stadium konsolidacji. W ich pojêciu ska³y skonsolidowane s¹ to ska³y, które straci³y w³asnoci porowych
ska³ zbiornikowych, przechodz¹c w nieefektywne ska³y zbiornikowe porowe lub ska³y zbite nieprzepuszczalne. Potencjalnie mog¹ one byæ natomiast szczelinowatymi lub szczelinowo-porowymi ska³ami zbiornikowymi.
W przypadku miocenu rejonu Przemyla o stadium konsolidacji mo¿na mówiæ przy
g³êbokociach rzêdu 3000 m i wiêcej. W³aciwoci zbiornikowo-filtracyjne ska³, uwarunkowane porowatoci¹ miêdzyziarnist¹, osi¹gaj¹ wówczas wartoci (rys. 1 i 2) nie gwarantuj¹ce przemys³owych przyp³ywów.
Autorzy pracy [3] na podstawie analizy danych laboratoryjnych i przemys³owych
z obszaru z³o¿a gazowego Bohorodczany (ukraiñska czêæ zapadliska) stwierdzaj¹, ¿e ska³y praktycznie nieprzepuszczalne cechuj¹ siê wspó³czynnikiem przepuszczalnoci mniejszym od 0,01 mD i porowatoci mniejszym od 5%. Du¿e znaczenie przypisuj¹ oni zawartoci wêglanów, podobnie jak [5, 7, 10]. I tak  wed³ug nich  ska³y zbiornikowe o zawartoci
wêglanów poni¿ej 10÷11% cechuj¹ siê redni¹ i wysok¹ przepuszczalnoci¹ (0,1÷500 mD)
i porowatoci¹ powy¿ej 10%. Ska³y zawieraj¹ce 11÷18% wêglanów s¹ trudnoprzepuszczalne (Kpr = 0,01÷0,1 mD) z porowatoci¹ 6÷16%. Zawartoæ wêglanów powy¿ej 18% czyni
ska³y praktycznie nieprzepuszczalne (Kpr<0,01 mD).
Wartoci powy¿sze nale¿y traktowaæ jako szacunkowe, bior¹c pod uwagê chocia¿by
fakt, i¿ nie uwzglêdniaj¹ one porowatoci i przepuszczalnoci szczelinowej.
3.

PODSUMOWANIE

W³aciwoci fizyczne g³êboko zalegaj¹cych ska³ zbiornikowych w istotny sposób uzale¿nione s¹ od efektów ich kompakcji. Decyduj¹ce znaczenie ma przy tym przede wszystkim kompakcja mechaniczna (geometryczna), znacznie mniejsze za kompakcja chemiczna
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(mineralogiczna). Dotyczy to w szczególnoci w³aciwoci zbiornikowo-filtracyjnych ska³,
charakteryzowanych czêsto wspó³czynnikiem porowatoci odkrytej i przepuszczalnoci absolutnej.
Obserwowane w praktyce czasem znacz¹ce rozejcia miêdzy faktyczn¹ porowatoci¹
otwart¹ ska³ piaszczysto-ilastych i jej ocen¹ prognostyczn¹ wynikaj¹c¹ z modelu kompakcji mechanicznej, mo¿na objaniæ dwoma zasadniczymi czynnikami:
1) ró¿n¹ zawartoci¹ minera³ów ilastych i wêglanowych w przestrzeni porowej ska³ (ró¿nym ich zaileniem i wapnistoci¹),
2) ró¿n¹ intensywnoci¹ przebiegaj¹cych równolegle procesów kompakcji chemicznej,
prowadz¹cych g³ównie do diagenetycznych przeobra¿eñ mineralogicznych, w tym
przede wszystkim do diagenetycznej cementacji.
Przepuszczalnoæ piaszczysto-ilastych ska³ zale¿na od ich kompakcji mechanicznej
mo¿e byæ oszacowana na podstawie przybli¿onej zale¿noci potêgowej (o wyk³adniku równym a¿ +4) miêdzy zmian¹ przepuszczalnoci i zmian¹ odkrytej porowatoci tych ska³ [2].
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