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1.

WSTÊP

Wystêpuj¹ce zjawiska pozarurowych wzglêdnie pozaodwiertowych przep³ywów gazu ziemnego po cementowaniu rur ok³adzinowych w otworach wiertniczych dowodz¹, ¿e
uszczelnienie rur ok³adzinowych cementem niekiedy bywa nieskuteczne [8, 9, 11, 12, 13].
Zjawiska te mog¹ jednak byæ spowodowane tak¿e innymi przyczynami, a zw³aszcza niezamierzonym szczelinowaniem hydraulicznym ska³ poni¿ej buta ostatniej kolumny rur ok³adzinowych, spowodowanym zbytnim opónieniem w usuwaniu poduszki gazu z otworu
wiertniczego, lub te¿ stosowaniem niew³aciwej technologii likwidacji erupcji wstêpnej,
a tak¿e zbyt szybkim opuszczaniem kolumn rur w otworach wiertniczych [1, 2, 3, 6]. Wówczas pozarurowe przep³ywy gazu ziemnego mog¹ powstaæ zarówno poza kolumn¹ prowadnikow¹ (np. zbyt p³ytko posadowion¹) oraz kolumnami: techniczn¹ i eksploatacyjn¹, jak
te¿ i kolumn¹ rur traconych. Sprzyja to nagromadzeniu siê gazu w wy¿ej le¿¹cych warstwach ska³ przepuszczalnych (tworzenie siê z³o¿a wtórnego). Jak dowodzi praktyka przemys³owa, tego typu zagro¿enia stwierdzono m.in. w Karpatach na z³o¿ach: Przemyl, Rzeszów, Lubaczów, Jod³ówka, S³onne i innych [8, 9]. Zale¿nie od sytuacji, zjawiska pozarurowych przep³ywów mog¹ pojawiæ siê w postaci: erupcji gazu ziemnego, migracji gazu
na powierzchniê spoza kolumny rur (ekshalacje powierzchniowe), przep³ywów miêdzy
warstwowych i powstawania wtórnych nagromadzeñ gazu w ska³ach porowatych i przepuszczalnych oraz wzrostu cinienia w przestrzeni miêdzyrurowej na skutek powstania
w niej poduszki gazu. Wywo³ane przez te zjawiska zagro¿enia dla ludzi i obiektów na powierzchni terenu, szkody dla rodowiska naturalnego, du¿e nak³ady na prace rekonstrukcyjne odwiertów, oraz nieodwracalne straty zasobów gazu ziemnego, stanowi¹ o koniecz* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca wykonana w ramach badañ w³asnych Katedry Z³ó¿ Wêglowodorów i Kszta³towania rodowiska
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noci badañ laboratoryjnych i terenowych oraz analizy przyczyn tego zjawiska, a tak¿e jego
prognozowania i starannego doboru metody likwidacji erupcji wstêpnej [14].
Pozarurowe lub pozaodwiertowe migracje gazu ziemnego to zjawiska niekontrolowane, wystêpuj¹ce najczêciej na terenie z³ó¿ wêglowodorów, a doæ czêsto (w wyniku poziomej i pionowej migracji gazu w górotworze), tak¿e poza tym terenem. W rejonach intensywnych poszukiwañ i eksploatacji z³ó¿ gazu ziemnego w warstwach zalegaj¹cych nad z³o¿em wystêpuje tzw. t³o gazowe, a obecnoæ lekkich wêglowodorów (metan, etan) stwierdza
siê w studniach wód pitnych, w piwnicach, kanalizacji, w warstwach wód gruntowych oraz
w powietrzu glebowym. Obecnoæ metanu i wêglowodorów ciê¿szych od niego, a tak¿e
siarkowodoru w powietrzu glebowym powoduje obni¿enie jakoci p³odów rolnych [5].
2.

WP£YW CINIENIA SZCZELINOWANIA HYDRAULICZNEGO SKA£
NA POWSTAWANIE ERUPCJI POZARUROWYCH

Jednym z podstawowych parametrów charakteryzuj¹cych poszczególne warstwy ska³
w profilu odwiertu jest cinienie hydraulicznego szczelinowania ska³, które zale¿y od rodzaju ska³y, cinienia geostatycznego i cinienia z³o¿owego. Szczelinowanie hydrauliczne
ska³ zachodzi wtedy, gdy cinienie p³ynu zat³aczanego w ska³ê jest wiêksze od jednego
z naprê¿eñ g³ównych wystêpuj¹cych w górotworze (σ1 naprê¿enie pionowe, σ2, σ3  naprê¿enia boczne), a p³aszczyzna szczelinowania ska³y jest prostopad³a do kierunku dzia³ania tego naprê¿enia minimalnego [4]. Dlatego uzasadnione jest rozró¿nienie miêdzy cinieniem szczelinowania, przy którym powstaje szczelina w calinie ska³y, a cinieniem ch³onnoci, przy którym nastêpuje rozszerzenie ju¿ istniej¹cych szczelin.
Cinienie geostatyczne (pg), powoduj¹ce ca³kowite naprê¿enie pionowe, jest równe
sumie cinienia porowego (lub z³o¿owego) i efektywnych naprê¿eñ pionowych dzia³aj¹cych na szkielet ska³y. Eaton przyj¹³ [4], ¿e odkszta³cenia w ska³ach zbiornikowych wêglowodorów maj¹ charakter sprê¿ysty i poda³ nastêpuj¹cy wzór na obliczanie cinienia szczelinowania ska³ (psz)
psz =

ν
( p g − p z ) + p z , Pa
1− ν

(1)

gdzie:
pg i pz  cinienie odpowiednio geostatyczne i z³o¿owe (lub porowe), Pa;
(pg – pz)  efektywne naprê¿enie pionowe w szkielecie ska³y, Pa;
ν  wspó³czynnik (liczba) Poissona.
W praktyce wiertniczej zmiany cinienia geostatycznego w funkcji g³êbokoci mo¿na
wyznaczyæ wykorzystuj¹c dane z profilowania gêstociowego (density log). Natomiast prognozowanie wartoci cinienia szczelinowania mo¿na realizowaæ w oparciu o profilowania
akustyczne przy wykorzystaniu modelu Biota [9, 12].
2.1. Niebezpieczny wzrost cinienia dennego podczas likwidacji erupcji wstêpnej
Pod pojêciem erupcji nale¿y rozumieæ ka¿dy, co do intensywnoci, niekontrolowany
przyp³yw p³ynu z³o¿owego do otworu, a w dalszej kolejnoci jego wyp³yw na powierzchniê
lub przep³yw do wy¿ej le¿¹cej warstwy ch³onnej (erupcja podziemna), który wyst¹pi³
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w wyniku niedoboru cinienia dennego w stosunku do cinienia z³o¿owego. Wyró¿nia siê
nastêpuj¹ce fazy erupcji: wstêpn¹, rozwiniêt¹, podziemn¹ i otwart¹.
Intensywnoæ erupcji wstêpnej, a tym samym wielkoæ strumienia przyp³ywu p³ynu
z³o¿owego do otworu ma bezporedni wp³yw na wielkoæ cinienia w przestrzeni piercieniowej otworu, w momencie wyt³aczania tego p³ynu na powierzchniê. Wartoæ cinienia
zarejestrowanego w przestrzeni piercieniowej, w momencie odpuszczania gazu w atmosferê, zwiêksza siê wraz ze wzrostem objêtoci gazu, który dop³yn¹³ do otworu. Zwiêksza siê
tym samym niebezpieczeñstwo szczelinowania hydraulicznego ska³ w nieorurowanym odcinku otworu wiertniczego. Przyrost objêtoci p³uczki w zbiornikach roboczych powy¿ej
5 m3 prowadzi do erupcji rozwiniêtej, która w wielu przypadkach mo¿e przerodziæ siê
w erupcjê otwart¹ zwi¹zan¹ z nieopanowanym wyp³ywem gazu ziemnego z otworu wiertniczego. Stosowana powszechnie w analizowanych obszarach poszukiwañ naftowych metoda wiertacza jest najprostsz¹, lecz najbardziej niebezpieczn¹ w porównaniu do pozosta³ych
metod, poniewa¿ przy tej metodzie mo¿liwe jest wyst¹pienie najwy¿szego cinienia dennego podczas usuwania gazu ziemnego w pierwszym etapie tej metody, mog¹cy doprowadziæ
do hydraulicznego szczelinowania ska³ i erupcji pozarurowej [14].
2.2. Niebezpieczny wzrost cinienia dennego
podczas zapuszczania rur do otworu wiertniczego
Podczas zapuszczania przewodu wiertniczego lub rur ok³adzinowych o rednicy (odpowiednio dz lub Dz) do otworu wiertniczego o rednicy (Do) wype³nionego p³uczk¹ nastêpuje wzrost cinienia s³upa p³uczki w przestrzeni piercieniowej otworu. Wzrost ten jest
proporcjonalny do d³ugoci kolumny rur (L), lepkoci plastycznej p³uczki((ηp) i rzeczywistej granicy p³yniêcia(τo) oraz prêdkoci zapuszczania kolumny(υr), a odwrotnie proporcjonalny do przewitu miêdzy rurami i cian¹ otworu (Do – Dz). Przy czym wypieranie p³uczki
z otworu wiertniczego przez zapuszczane rury mo¿e mieæ charakter laminarny lub turbulentny. Przyk³adowo obliczono [6], ¿e w przy-padku laminarnego wypierania p³uczki, gdy
υr zmienia siê od 0,1 do 1,1 m/s, dla danych: L = 2200 m; ηp = 0,015 Pa·s; τo = 10,5 N/m2;
Do = 0,216 m; Dz = 0,1683 m, przyrost cinienia p³uczki w przestrzeni piercieniowej otworu
zmienia siê w przedziale: 0,9 do 1,65 MPa.
Przyrost cinienia s³upa p³uczki podczas zapuszczania rur mo¿e spowodowaæ wzrost
cinienia dennego do wartoci wiêkszej ni¿ wartoæ cinienia szczelinowania ska³ zalegaj¹cych pod butem ostatniej kolumny rur ok³adzinowych i wówczas nast¹pi hydrauliczne
szczelinowanie ska³ p³uczk¹. Je¿eli szczelinowaniu ulegn¹ ska³y gazo- lub roponone,
wówczas powstaæ mog¹ sprzyjaj¹ce warunki do pozarurowej erupcji lub migracji gazu
ziemnego, a tak¿e ucieczki p³uczki.
Przyk³adowo, dla warunków dowiercania warstw perspektywicznych w obszarze
przedgórza Karpat, okrelono nastêpuj¹ce wartoci gradientów cinieñ (odpowiednio geostatycznego, szczelinowania, dennego  podczas zapuszczania przewodu, z³o¿owego oraz
dennego  podczas wyci¹gania przewodu w [MPa/m]) [3]:
 dla miocenu: Gg = 0,0235; Gsz = 0,01288; Gdz = 0,01297; Gz = 0,009343; Gdw =
0,01021;
 dla kredy: Gg = 0,02467; Gsz = 0,0118; Gdz = 0,01296; Gz = 0,0815; Gdw = 0,01038;
 dla jury: Gg = 0,02472; Gsz = 0,01366; Gdz = 0,01211; Gz = 0,009683; Gdw = 0,009472.
133

W przypadku dowiercania ska³ zbiornikowych miocenu oraz kredy istnieje du¿e niebezpieczeñstwo hydraulicznego szczelinowania ska³ i ucieczki p³uczki w te ska³y, zw³aszcza podczas zapuszczania przewodu z prêdkoci¹ wiêksz¹ ni¿ 1,5 m/s z zamkniêtym dolnym koñcem. Natomiast w przypadku ska³ zbiornikowych jury istnieje niebezpieczeñstwo
erupcji p³ynu z³o¿owego z otworu podczas wyci¹gania przewodu z prêdkoci¹ wiêksz¹ ni¿
1,5 m/s z zamkniêtym dolnym koñcem [2, 3].
2.3. Niebezpieczny wzrost cinienia dennego
podczas zat³aczania zaczynu cementowego poza rury ok³adzinowe
Cinienie szczelinowania ska³ jest parametrem ograniczaj¹cym gêstoæ zaczynu cementowego i determinuje technologiê uszczelniania rur ok³adzinowych. Mianowicie przeciwcinienie wywierane przez s³upy przet³aczanych p³ynów w przestrzeni piercieniowej
otworu wiertniczego podczas cementowania rur ok³adzinowych nie mo¿e przekraczaæ cinienia szczelinowania ska³ warstwy w uszczelnianym interwale. Rozwi¹zanie problemu
mo¿e polegaæ na stosowaniu cementowania dwu lub trójstopniowego, zmniejszeniu gêstoci zaczynu oraz zwiêkszaniu przewitów technologicznych i wykorzystaniu innych rozwi¹zañ nie stosowanych dotychczas w Karpatach i ich przedgórzu [9, 11, 12, 13].
Nie przestrzeganie wartoci tego cinienia mog³o w przesz³oci doprowadziæ w analizowanych obszarach poszukiwañ naftowych do ucieczek p³uczki lub zaczynu cementowego oraz do erupcji pozarurowej. W danym rejonie wiercenia gradient cinienia szczelinowania jest dla danej warstwy wielkoci¹ sta³¹. Tak wiêc, aby nie dosz³o do szczelinowania
ska³ poza rurami ok³adzinowymi, gradient sumarycznego cinienia hydrostatycznego s³upa
zaczynu i strat cinienia na pokonanie oporów jego przep³ywu w przestrzeni piercieniowej
otworu nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ gradient cinienia szczelinowania ska³ danej warstwy.
3.

WP£YW CINIENIA Z£O¯OWEGO
NA POWSTAWANIE ERUPCJI POZARUROWYCH

Cinienie z³o¿owe ma decyduj¹cy wp³yw na powstawanie i stopieñ zagro¿enia erupcyjnego. Gradient tego cinienia mo¿e mieæ wartoæ anomalnie nisk¹ (mniejsz¹ od 0,01 MPa/m),
normaln¹ (od 0,01 do 0,0128 MPa/m) i anomalnie wysok¹ (wiêksz¹ od 0,0128 MPa/m) [1].
W procesie dowiercania z³ó¿ wêglowodorów cinienie z³o¿owe mo¿na okreliæ na podstawie: profilowania mechanicznej prêdkoci wiercenia; danych z erupcji wstêpnej; badañ rurowym próbnikiem z³o¿a.
Na podstawie profilowania mechanicznej prêdkoci wiercenia sporz¹dza siê wykres
przedstawiony na rysunku 1.
Zgodnie z wynikami badañ K. Terzaghiego dotycz¹cymi kompakcji ska³ [2], efektywne naprê¿enie w szkielecie ska³y σs, przekazywane przez kontakt miêdzy ziarnami ska³y,
jest jednakowe na g³êbokociach HA i HB (rys. 1), a wartoæ tego naprê¿enia na g³êbokoci
HB wyra¿a siê wzorem

σ sB = p gB − p zB

(2)

gdzie:
pgB, pzB  cinienie odpowiednio geostatyczne i z³o¿owe (porowe) na g³êbokoci HB, Pa;
σs  efektywne naprê¿enie w szkielecie ska³y zbiornikowej, Pa.
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Poniewa¿ σsB = σsA zatem znaj¹c cinienie geostatyczne pgA na g³êbokoci HA, mo¿na
prognozowaæ wartoæ cinienia z³o¿owego na tej g³êbokoci korzystaj¹c z wzoru:

pzA = pgA − σsB lub

pzA = pzB + pgA − pgB

(3)

Wzór (3) umo¿liwia prognozowanie anomalnie wysokich cinieñ z³o¿owych [2, 10]
i nie mia³ dotychczas wiêkszego zastosowania w Karpatach i ich przedgórzu.

Rys. 1. Schemat okrelania wartoci cinienia z³o¿owego metod¹ ekwiwalentnych g³êbokoci
HA i HB. XU  linia trendu spadku prêdkoci wiercenia w strefie normalnej kompakcji ska³;
UY  linia trendu wzrostu prêdkoci wiercenia w strefie dekompakcji ska³ [2]

Na podstawie danych z erupcji wstêpnej wartoæ cinienia z³o¿owego pz mo¿na obliczyæ korzystaj¹c ze wzoru:
pz = pzcp + H · γp1

(4 )

gdzie:
pzcp  zarejestrowana, wg obowi¹zuj¹cej procedury [14], wartoæ cinienia ustabilizowanego w przewodzie zaraz po zamkniêciu g³owicy przeciwerupcyjnej, gdy
poduszka gazu jest na dnie otworu, [Pa];
H  g³êbokoæ otworu wiertniczego, [m];
γp1  ciê¿ar w³aciwy p³uczki obiegowej, [N/m3].
Ze wzglêdu na zbyt du¿e wartoci gradientu cinieñ hydrostatycznych p³uczek wiertniczych w porównaniu do stosunkowo niskich wartoci gradientu cinieñ z³o¿owych miocenu, jury i fliszu karpackiego, omawiany sposób okrelania cinienia z³o¿owego nie mia³
praktycznego zastosowania. Miêdzy innymi ju¿ w latach 50. XX wieku próbowano oceniæ
wartoæ gradientu cinienia z³o¿owego dla utworów kredy w rejonie S³onnego na podstawie obserwacji cinienia g³owicowego (w odwiertach S-9; S-10; S-12), uzyskuj¹c ano135

malnie wysokie wartoci tego gradientu (od ok. 0,0148 do 0,0168 MPa/m). Jednak z powodu dop³ywu silnie nagazowanej wody z³o¿owej nie uda³o siê zachowaæ cis³ej procedury
obserwacji i rejestracji cinienia g³owicowego. W takim przypadku wzrost cinienia g³owicowego spowodowany migracj¹ gazu przez s³up cieczy w przestrzeni piercieniowej powinien byæ pominiêty przy okrelaniu cinienia stabilizuj¹cego otwór po jego zamkniêciu
(pzcp). Z tego wzglêdu uzyskano znacznie zawy¿one wyniki obliczeñ. Odwierty naftowe
wykonane w rejonie S³onnego stanowi¹ bardzo du¿e zagro¿enie dla rodowiska naturalnego spowodowane pozarurow¹ oraz pozaodwiertow¹ migracj¹ gazu ziemnego [8].
Na podstawie wyników badañ rurowymi próbnikami z³o¿a warstw perspektywicznych miocenu, jury i fliszu w Karpatach oraz miocenu, jury i kredy na przedgórzu Karpat,
mo¿liwe by³o okrelenie wartoci cinienia z³o¿owego, stosuj¹c interpretacjê krzywych odbudowy cinienia dennego metod¹ Hornera lub metod¹ log-log [7].
Skompletowano odpowiednie zbiory danych, dotycz¹ce zale¿noci cinienia z³o¿owego (pz) w funkcji g³êbokoci zalegania stropu badanego poziomu (Hs). W wyniku wstêpnej
oceny danych empirycznych, na podstawie wykresów punktów, dla rozpatrywanej zale¿noci dobrano model liniowy maj¹cy postaæ: y = ax + b oraz oszacowano wspó³czynniki regresji a i b metod¹ najmniejszych kwadratów. Porównuj¹c obliczon¹ wartoæ wspó³czynnika korelacji r z wartoci¹ krytyczn¹ rα odczytan¹ z tablic statystycznych, dla uwzglêdnionego poziomu istotnoci α = 0,05 oraz stopnia swobody N – 1 (przy czym N oznacza liczbê
pomiarów próbnikiem) stwierdzono, ¿e model ten dobrze nadaje siê do prognozowania
wartoci pz, przy zadanej wartoci Hs, z wykorzystaniem równañ regresji liniowej (tab. 1).
Tabela 1
Zestawienie równañ regresji liniowej i wspó³czynników korelacji zale¿noci pz = f (Hs)
wyznaczonych metodami analizy statystycznej na podstawie wyników
opróbowañ miocenu, jury, kredy i fliszu

Lp.

Stopieñ
Obszar
swobody
i poziom
stratygraficzny
N–1

Wspó³czynnik
korelacji
r

r0,05

Równanie regresji liniowej
Pz w [MPa]; Hs w [m]

Prognoza pz
w[MPa], dla
Hs=1000 [m]

1

Karpaty i ich
przedgórzemiocen

91

0,8555 0,2050

Pz=0,01049⋅Hs – 0,8851
Hs nale¿y do zbioru [200;3900]

9,605

2

Karpaty i ich
przedgórzejura

34

0,9689 0,3246

Pz=0,009996⋅Hs + 0,2944
Hs nale¿y do zbioru [800;3200]

10,29

3

Karpaty – flisz

17

0,9419 0,4555

Pz=0,01403⋅Hs – 6,175
Hs nale¿y do zbioru [400;4900]

7,855

4

Przedgórze
Karpat-miocen

101

0,9802 0,1946

Pz=0,01037⋅Hs – 0,58147
Hs nale¿y do zbioru [180; 3150]

9,789

5

Przedgórze
Karpat-kreda

15

0,9928 0,4973

Pz=0,00909⋅Hs – 1,03156
Hs nale¿y do zbioru [600;2350]

8,058

6

Przedgórze
Karpat-jura

108

0,9848 0,1920

Pz=0,0979⋅Hs – 0,17116
Hs nale¿y do zbioru [400;3050]

9,62
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Na tej podstawie skompletowano odpowiednie zbiory danych, dotycz¹ce zale¿noci
cinienia z³o¿owego (pz) w funkcji g³êbokoci zalegania stropu badanego poziomu (Hs).
W wyniku wstêpnej oceny danych empirycznych, na podstawie wykresów punktów, dla
rozpatrywanej zale¿noci dobrano model liniowy maj¹cy postaæ: y = ax + b oraz oszacowano wspó³czynniki regresji a i b metod¹ najmniejszych kwadratów. Porównuj¹c obliczon¹
wartoæ wspó³czynnika korelacji r z wartoci¹ krytyczn¹ rα odczytan¹ z tablic statystycznych, dla uwzglêdnionego poziomu istotnoci α = 0,05 oraz stopnia swobody N – 1 (przy
czym N oznacza liczbê pomiarów próbnikiem) stwierdzono, ¿e model ten dobrze nadaje siê
do prognozowania wartoci pz, przy zadanej wartoci Hs, z wykorzystaniem równañ regresji liniowej (tab. 1). Dla przyk³adu, w ostatniej kolumnie tabeli 1 podano prognozowane
wartoci cinieñ z³o¿owych odnonie poszczególnych poziomów stratygraficznych, przy
za³o¿onej g³êbokoci zalegania stropu tych poziomów Hs = 1000 m.
3.1. Wykrywanie zagro¿enia pozarurowych przep³ywów p³ynu z³o¿owego
podczas projektowania zabiegu cementowania rur ok³adzinowych
Graficzny sposób wykrywania mo¿liwoci powstania poza rurowych przep³ywów
gazu ziemnego oparty jest o znajomoæ wartoci cinienia z³o¿owego i zosta³ opracowany
przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych za³o¿eñ [11]:
 cinienie hydrostatyczne wywierane przez s³up zaczynu cementowego w pocz¹tkowym okresie hydratacji do momentu osi¹gniêcia umownego pocz¹tku wi¹zania, odpowiada gêstoci wody zarobowej tego zaczynu;
 po osi¹gniêciu umownego pocz¹tku wi¹zania, zaczyn cementowy uzyskuje dostateczn¹ wytrzyma³oæ przeciwdzia³aj¹c przep³ywowi gazu ziemnego.
Konstrukcje wykresu wykonuje siê w uk³adzie wspó³rzêdnych g³êbokoæ-cinienie
(rys. 2). Kreli siê liniê cinienia hydrostatycznego s³upa cieczy (p³uczka + zaczyn cementowy) znajduj¹cych siê w przestrzeni piercieniowej otworu przyjmuj¹c, ¿e cinienie hydrostatyczne s³upa zaczynu cementowego odpowiada gêstoci wody zarobowej. Uzyskuje
siê w ten sposób krzyw¹ skorygowanego cinienia hydrostatycznego (linia ABE na rys. 2).
Na tym samym wykresie nanosi siê znane wartoci cinienia z³o¿owego i wykrela siê krzyw¹ cinienia z³o¿owego (linia AC). Naprzeciw skali g³êbokoci na rysunku 2 zamieszczono
szkic otworu z zaznaczeniem projektowanej wysokoci s³upa zaczynu cementowego poza
rurami oraz g³êbokoci zapuszczonych rur ok³adzinowych. Ró¿nice w wartoci cinieñ wyra¿onych krzywymi ABE i AC wskazuj¹ na stopieñ nadwy¿ki czy obni¿ki zaistnia³ej miêdzy cinieniem hydrostatycznym a cinieniem z³o¿owym.
Je¿eli w wyniku przeprowadzonej analizy graficznej zostanie ujawniona mo¿liwoæ
przep³ywu gazu ziemnego przez zacementowan¹ przestrzeñ piercieniow¹ otworu, czyli
gdy cinienie z³o¿owe (linia AC) jest wiêksze od cinienia hydrostatycznego cieczy (linia
ABE), wówczas rozwa¿a siê stopniowanie ró¿nych przedsiêwziêæ profilaktycznych. Nale¿y do nich minimalizowanie wysokoci s³upa zaczynu cementowego, wytworzenie przeciwcinienia w przestrzeni piercieniowej otworu, zwiêkszenie gêstoci p³uczki znajduj¹cej
siê powy¿ej s³upa zaczynu cementowego, regulacja czasu wi¹zania zaczynu, wykonanie
cementowania wielostopniowego, zwiêkszenie gêstoci wody zarobowej zaczynu cementowego, czy te¿ modyfikowanie sk³adu zaczynów cementowych [9, 11, 12].
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Rys. 2. Graficzny sposób wykrywania mo¿liwoci pozarurowych przep³ywów gazu [11]
ABD  gradient cinienia hydrostatycznego s³upa p³uczki i zaczynu w chwili zakoñczenia
zabiegu cementowania, ABE  gradient cinienia hydrostatycznego s³upa p³uczki i zaczynu
w pocz¹tkowym okresie wi¹zania zaczynu, AC  gradient cinienia z³o¿owego (porowego)

4.

WNIOSKI KOÑCOWE

1) Wystêpowanie erupcji wiertniczych i pozarurowych przep³ywów gazu ziemnego stanowi powa¿ne zagro¿enie dla rodowiska naturalnego, a tak¿e z³ó¿ wêglowodorów.
W Karpatach i na ich przedgórzu pozarurowe oraz pozaodwiertowe przep³ywy gazu
ziemnego notowane s¹ ci¹gle mimo znacznego wzrostu postêpu technicznego w wiertnictwie naftowym.
2) Pozarurowe przep³ywy gazu ziemnego s¹ spowodowane: a) czynnikami geologicznymi takimi jak: rodzaj ska³ zbiornikowych i ska³ nadk³adu; wartoæ cinienia szczelinowania i cinienia z³o¿owego wzglêdnie porowego oraz b) czynnikami technologicznymi, takimi jak: g³êbokoæ posadowienia kolumny prowadnikowej; zmiany cinienia
dennego spowodowane t³okowaniem rurami wiertniczymi w otworze; wykrywanie
i metoda likwidacji erupcji wstêpnej; projektowanie i wykonywanie zabiegu cementowania rur ok³adzinowych.
3) Podane w publikacji wyniki analizy umo¿liwiaj¹ przewidywanie niebezpiecznych warunków geologicznych oraz projektowanie korzystnych rozwi¹zañ technologicznych.
4) Wyznaczone równania regresji liniowej (tab. 1) umo¿liwiaj¹ prognozowanie wartoci
cinieñ z³o¿owych dla analizowanych poziomów stratygraficznych w omawianym obszarze poszukiwañ naftowych, a tym samym odpowiedni dobór cinienia hydrostatycznego oraz hydrodynamicznego s³upów p³ynów wiertniczych w otworze.
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5) Przedstawiony graficzny sposób projektowania skorygowanego cinienia hydrostatycznego w odwiercie podczas cementowania rur ok³adzinowych umo¿liwia przewidywanie warunków, w których zaistnieæ mo¿e pozarurowy przep³yw gazu i podjêcie
rodków zaradczych.
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