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1.

WSTÊP

Techniki szczelinowania warstw skalnych stosowane s¹ w przemyle naftowym od
1947 r. Szczelinowanie jest zabiegiem stymulacji polegaj¹cym na inicjowaniu i propagacji
szczeliny w górotworze za pomoc¹ p³ynu zat³aczanego pod cinieniem do otworu wiertniczego. Jego celem jest wywo³anie zwiêkszonego dop³ywu ropy naftowej, gazu ziemnego
lub innego p³ynu do odwiertu, aby uzyskaæ ekonomicznie uzasadnion¹ produkcjê. Formacje geologiczne o bardzo niskiej porowatoci, takie jak ³upki ilaste czy zbite piaskowce,
charakteryzuj¹ siê równie¿ nisk¹ przepuszczalnoci¹. W zwi¹zku z tym cz¹stki p³ynu, np.
wêglowodorów, musz¹ pokonaæ d³ug¹ drogê, aby dotrzeæ do odwiertu. Si³y tarcia wystêpuj¹ce w trakcie przep³ywu s¹ tak wysokie, ¿e strumieñ objêtoci p³ynu dop³ywaj¹cego jest
bardzo ma³y. Z tego powodu koszt wiercenia, dowiercania i uzbrojenia otworu konwencjonalnego jest zbyt wysoki w porównaniu z dochodem, jaki przynieæ mo¿e produkcja. Ze
wzglêdu na to konieczne sta³o siê rozwiniêcie nowej technologii umo¿liwiaj¹cej zwiêkszenie strumienia objêtoci eksploatowanego p³ynu.
2.

TECHNOLOGIA SZCZELINOWANIA

Wykonanie zabiegu szczelinowania u³atwia dotarcie moleku³ wêglowodorów do odwiertu, zwiêksza tym samym znacznie strumieñ objêtoci dop³ywaj¹cego p³ynu i umo¿liwia
uzyskanie zysku ze sprzeda¿y ropy czy gazu ziemnego. Dlatego te¿ dalszy rozwój tej technologii jest mocno uzale¿niony od cen gazu ziemnego wydobywanego metodami konwencjonalnymi. Schematy objaniaj¹ce ró¿nicê pomiêdzy dop³ywem p³ynu z³o¿owego do konwencjonalnego odwiertu i odwiertu zeszczelinowanego przedstawiono na rysunkach 1 i 2.
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków
** Praca wykonana w ramach badañ statutowych
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Rys. 1. Schemat dop³ywu p³ynu z³o¿owego do konwencjonalnego odwiertu

Rys. 2. Schemat dop³ywu p³ynu z³o¿owego do odwiertu po zabiegu szczelinowania

W ostatnich latach nast¹pi³ du¿y postêp w zakresie techniki i technologii szczelinowania hydraulicznego. Wprowadzono nowe, bezpieczne dla rodowiska naturalnego dodatki
chemiczne do p³ynów szczelinuj¹cych, opatentowano nowoczesne rodzaje propantów, dostosowano armaturê napowierzchniow¹ i osprzêt do wymagañ tego procesu (rys. 3).
Projektowanie parametrów technologicznych, takich jak cinienie, w³aciwoci reologiczne, strumienie objêtoci zat³aczanego p³ynu, sk³ad chemiczny, iloæ i rodzaj propantu
itp., wspomagane jest programami komputerowymi [5]. Bior¹c pod uwagê w³aciwoci
ska³, w których planowany jest zabieg szczelinowania hydraulicznego, i mo¿liwoci techniczno-technologiczne, okrela siê szczelinowalnoæ ( fracability) [1].
W zabiegu szczelinowania mo¿na wyró¿niæ trzy g³ówne etapy:
1. Otwarcie szczelin (pad)  zat³aczany jest p³yn szczelinuj¹cy w celu inicjacji i propagacji szczelin. Generalnie nie zat³acza siê wtedy propantu, chocia¿ niewielkie jego iloci
mog¹ byæ dodane w celu np. oczyszczenia perforacji.
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2. Zat³aczanie propantu (proppant stages)  po zat³oczeniu p³ynu szczelinuj¹cego
w wystarczaj¹cej iloci dodawany jest propant o ró¿nej granulacji, tak by uzyskaæ jak
najlepsze podparcie szczelin.
3. P³ukanie otworu (displacement)  p³yn u¿ywany do wykonania zabiegu lub czysta
woda cyrkulowane s¹ w otworze wiertniczym w celu oczyszczenia go z propantu, który powinien pozostaæ tylko w szczelinach.

Zbiorniki z propantem

Rys. 3. Schemat rozmieszczenia sprzêtu podczas zabiegu szczelinowania

Na podstawie w³aciwoci z³o¿a, w którym planowany jest zabieg szczelinowania,
oraz mo¿liwoci techniczno-technologicznych in¿ynierowie dobieraj¹ podstawowe parametry technologii. Trajektorie otworów wiertniczych planowane s¹ tak, aby udostêpniæ
jak najwiêkszy obszar z³o¿a. P³yny szczelinuj¹ce mog¹ mieæ promieñ zasiêgu nawet
do 1000 m. Modele opisuj¹ce powstawanie i rozwój szczelin s¹ ci¹gle udoskonalane, jednak ich przewidywania s¹ wci¹¿ ma³o dok³adne. Podstawowym problemem jest niejednorodnoæ górotworu i brak metod badawczych pozwalaj¹cych na precyzyjne okrelenie
zmian jego w³aciwoci w udostêpnianym interwale. Trochê lepiej wygl¹da mo¿liwoæ oceny skutecznoci szczelinowania. Dziêki profilowaniu mikrosejsmicznemu dostajemy obraz
miejsc, w których nast¹pi³o szczelinowanie. Jednak¿e ze wzglêdu na koniecznoæ obni¿ania kosztów metoda ta stosowana jest niezwykle rzadko.
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Szczelinowanie hydrauliczne górotworu znalaz³o zastosowanie w ró¿nego typu z³o¿ach wêglowodorów, miêdzy innymi ostatnio intensywnie rozwija siê technologia wydobycia metanu z pok³adów wêgla [3] oraz gazu ziemnego ze z³ó¿ o ma³ej przepuszczalnoci.
W przypadku p³ytkich otworów, na przyk³ad udostêpniaj¹cych metan ze z³ó¿ wêgla kamiennego, iloæ wody u¿ytej do zabiegu szczelinowania mo¿e byæ niewielka, oko³o kilkuset
metrów szeciennych. Natomiast w g³êbokich otworach objêtoæ zat³oczonej wody mo¿e
siêgaæ nawet kilkudziesiêciu tysiêcy metrów szeciennych. Przy du¿ej objêtoci wody pokana jest równie¿ iloæ zwi¹zków chemicznych stosowanych w tych pracach. Zwykle jest
to u³amek procenta masowego, ale na przyk³ad przy 20 tysi¹cach metrów szeciennych
wody ich zawartoæ mo¿e wynosiæ 30 ton. Dlatego firmy serwisowe staraj¹ siê u¿ywaæ
zwi¹zków chemicznych ca³kowicie bezpiecznych dla rodowiska naturalnego, najczêciej
maj¹cych dopuszczenie do u¿ycia w przemyle spo¿ywczym. Wci¹¿ trwaj¹ intensywne badania zmierzaj¹ce do minimalizacji wp³ywu prac wiertniczych na rodowisko naturalne [2].
P³yn szczelinuj¹cy powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria:
 niska filtracja w celu minimalizacji jego strat;
 odpowiednia lepkoæ efektywna, aby uzyskaæ wystarczaj¹c¹ rozwartoæ szczelin;
 dobre w³aciwoci transportowe, gdy¿ konieczne jest przeniesienie du¿ych iloci propantu w g³¹b szczelin;
 w³aciwoci reologiczne umo¿liwiaj¹ce wyniesienie propantu z dna otworu wiertniczego;
 mo¿liwie jak najlepsze w³aciwoci smarne.
Szczególne wyzwanie stanowi zmiana w³aciwoci p³ynów szczelinuj¹cych w trakcie
procesu szczelinowania, gdy¿ na ró¿nych etapach musi on spe³niaæ inne wymagania. Dlatego bardzo istotne jest zsynchronizowanie w czasie operacji dodawania poszczególnych
sk³adników ze wskazaniami przyrz¹dów pomiarowych informuj¹cych o zachodz¹cych
zmianach w trakcie zabiegu szczelinowania hydraulicznego.
Gdy szczeliny zostan¹ wykonane, nastêpuje obni¿enie cinienia na g³owicy. W efekcie
zmiana naprê¿eñ w górotworze wywo³uje zamykanie siê szczelin. Aby zapobiec temu procesowi, stosowany jest propant. Ma ona za zadanie utworzenie kana³u przep³ywu o bardzo
wysokim wspó³czynniku przepuszczalnoci, o kilka rzêdów wielkoci wy¿szym od wspó³czynnika przepuszczalnoci warstwy z³o¿owej.
Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje propantu:
 piasek,
 materia³y ceramiczne,
 piasek pokryty ró¿nego typu ¿ywicami.
W ostatnich latach nast¹pi³ ogromny postêp technologiczny w produkcji propantów.
Spowodowa³ on wzrost wydajnoci odwiertów dziêki lepszemu podparciu szczelin i poprawie ich wspó³czynnika przepuszczalnoci. W efekcie uzyskano wzrost stopy zwrotu inwestycji i wyd³u¿enie ¿ywotnoci odwiertów.
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3.

WNIOSKI

1) Dalszy wzrost cen gazu ziemnego jest czynnikiem stymuluj¹cym rozwój technologii
szczelinowania z³ó¿ o niskiej przepuszczalnoci.
2) Przepisy prawne wymusi³y zmiany umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie zabiegów szczelinowania hydraulicznego w sposób nieuci¹¿liwy dla rodowiska naturalnego.
3) Zastosowanie profesjonalnego oprogramowania umo¿liwia wykonanie prac zwi¹zanych ze szczelinowaniem w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo techniczno-technologiczne oraz minimalizacjê kosztów inwestycji.
4) Modele opisuj¹ce powstawanie szczelin wymagaj¹ dalszych prac naukowych w celu
zwiêkszenia zgodnoci wyników obliczeñ z pomiarami terenowymi.
5) Ze wzglêdu na du¿¹ anizotropiê i ró¿norodnoæ z³ó¿ o niskiej przepuszczalnoci ka¿dorazowo przed rozpoczêciem prac projektowych konieczne jest przeprowadzenie badañ w celu jak najdok³adniejszego opisania w³aciwoci ska³ wchodz¹cych w sk³ad
rozwiercanego górotworu.
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