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AKTUALNE MO¯LIWOCI KOMPUTEROWEJ SYMULACJI
SZCZELINOWANIA HYDRAULICZNEGO W Z£O¯ACH
1.

WSTÊP

Zabieg szczelinowania hydraulicznego ska³y z³o¿owej jest powszechnie stosowany
w przemyle naftowym od lat 40. XX wieku. Pocz¹tkowo zwi¹zany by³ z usuwaniem
uszkodzeñ strefy przyodwiertowej, a wiêc jego zasiêg by³ lokalny, ograniczony do ska³y
w bezporednim otoczeniu odwiertu. Znacz¹cy rozwój tej technologii wi¹¿e siê z eksploatacj¹ z³ó¿ niekonwencjonalnych. Wzrost wydobycia ze z³ó¿ typu tight gas a w póniejszym
okresie shale gas wi¹¿e siê cile z rozwojem technologii szczelinowania hydraulicznego,
gdy¿ ekonomicznie op³acalna eksploatacja mo¿liwa jest jedynie po znacz¹cym podniesieniu przepuszczalnoci z³o¿a. W tych przypadkach zabieg wieloetapowego szczelinowania
hydraulicznego jest podstawowym elementem w procesie udostêpnienia z³o¿a.
Rzeczywisty kszta³t szczeliny jest trudny do przewidzenia ze wzglêdu na niejednorodnoæ i anizotropiê orodka skalnego. Z³o¿onoæ procesów wystêpuj¹cych w trakcie szczelinowania wymaga zastosowania modelowania komputerowego uwzglêdniaj¹cego zarówno
w³aciwoci geomechaniczne ska³, stan naprê¿eñ panuj¹cych w z³o¿u jak i proces szczelinowania, transport podsadzki oraz przep³yw gazu w z³o¿u podczas produkcji. Po³¹czenie
tych elementów umo¿liwia okrelenie spodziewanych efektów procesu co stanowi punkt
wyjcia do analizy ekonomicznej.
2.

MODELOWANIE ZABIEGU SZCZELINOWANIA HYDRAULICZNEGO
I JEGO EFEKTÓW

Do lat 90. XX wieku, zastosowanie w modelowaniu szczelinowania hydraulicznego
znajdowa³y modele dwuwymiarowe (2D). Obecnie coraz czêciej stosuje siê modele trójwymiarowe (3D) lub pseudo trójwymiarowe (p3D), które jednak¿e ze wzglêdu na swoj¹
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z³o¿onoæ s¹ trudniejsze do zastosowania. Dlatego te¿ modele 2D nadal s¹ wykorzystywane
bêd¹c prost¹ i w wielu przypadkach wystarczaj¹co dok³adna aproksymacj¹ rzeczywistej geometrii szczeliny (Economides et al., 2007). Opieraj¹ siê one na modelowaniu dyskretnym i umo¿liwiaj¹ analizê zabiegu maj¹cego na celu wytworzenie pojedynczej szczeliny o regularnym kszta³cie (Economides et al., 2000).
W praktyce stosowane s¹ 3 podstawowe modele 2D:
1. Model radialny.
2. Model KGD (Khristianovich-Geertsma-de Klerk).
3. PKN (Perkins-Kern-Nordgen)
Modele 2D ró¿ni¹ siê wzajemn¹ zale¿noci¹ miêdzy parametrami szczeliny. W modelu
radialnym wysokoæ szczeliny jest wprost powi¹zana z jej d³ugoci¹, wysokoæ szczeliny
na cianie odwiertu równa jest maksymalnemu zasiêgowi. W modelu KGD wysokoæ
szczeliny jest sta³a, szerokoæ natomiast jest proporcjonalna do d³ugoci. Model zak³ada
równie¿ niezmienn¹ szerokoæ w przekroju szczeliny. Równie¿ w modelu PKN zak³ada siê
sta³¹ wysokoæ szczeliny, lecz jej szerokoæ zmienia siê w funkcji zarówno d³ugoci jak
i po³o¿enia w kierunku pionowym. Sta³¹ wysokoæ szczeliny zak³adan¹ w modelach, zapewniæ mo¿e wysoki kontrast w wielkoci naprê¿eñ i w³asnociach mechanicznych w skale
z³o¿owej i ska³ach otaczaj¹cych. W takich przypadkach modele 2D daj¹ wynik zbli¿ony do
modeli 3D. Sytuacja taka nie wystêpuje jednak w przypadku ³upków, gdzie konieczne jest
modelowanie 3D lub p3D.
Modele 3D s¹ bardziej realistyczne, uwzglêdniaj¹ w³asnoci mechaniczne otaczaj¹cych ska³ i niejednorodnoæ ska³y z³o¿owej. W modelach tych trzy g³ówne wymiary szczeliny: wysokoæ, szerokoæ i d³ugoæ, zmieniaj¹ siê niezale¿nie. Pozwala to na modelowanie
nieregularnego zespo³u szczelin, których kszta³t warunkowany jest lokalnymi w³asnociami mechanicznymi i filtracyjnymi orodka skalnego. Modele pseudotrójwymiarowe umo¿liwiaj¹ co prawda zdefiniowanie zmiennoci trzech wymiarów szczeliny oraz uwzglêdnienie wp³ywu w³asnoci mechanicznych ska³ otaczaj¹cych, jednak¿e powsta³y w ten sposób model szczeliny ma nadal kszta³t regularny (peny shape), znacz¹co idealizuj¹cy stan
rzeczywisty. Oprócz modelowania samej geometrii szczeliny, modele bardziej zaawansowane umo¿liwiaj¹ wyznaczanie zmiennej przewodnoci szczeliny, a tak¿e koncentracji
podsadzki.
3.

SYMULACJA ZABIEGU SZCZELINOWANIA HYDRAULICZNEGO

Obecnie na rynku funkcjonuje kilka narzêdzi s³u¿¹cych do modelowania zabiegu
szczelinowania. Czêæ firm serwisowych nie oferuje sprzeda¿y narzêdzia s³u¿¹cego do modelowania lecz jedynie us³ugi projektowania zabiegu zazwyczaj kompleksowo wraz z wykonaniem i analiz¹ wyników zabiegu szczelinowania hydraulicznego (np. FracCADE firmy
Schlumberger). Popularnym od lat narzêdziem jest program FracProPT produkowany przez
firmê Stratagen Engineering bêd¹ca czêci¹ koncernu Carbo. Program wykorzystuje mode338

le 2D i p3D, obecnie trwaj¹ prace nad wersj¹ FracPro 3D. Brak mo¿liwoci modelowania
3D powoduje, ¿e program ten aktualnie znajduje zastosowanie g³ównie do projektowania
i analizy zabiegów w z³o¿ach konwencjonalnych.
W zwi¹zku z coraz wiêkszym wykorzystaniem z³ó¿ niekonwencjonalnych, na rynku
pojawi³y siê nowe narzêdzia uwzglêdniaj¹ce specyfikê tych z³ó¿, oferowane przez niewielkie firmy we wspó³pracy ze znacz¹cymi firmami serwisowymi. Takimi programami s¹
GOHFER firmy Barree & Associates, dystrybuowany przez Core Laboratories oraz Meyer
Fracturing (MFrac, MShale) firmy Meyer & Associates, Inc., dystrybuowany przez Baker
Hughes Incorporated.
3.1. Symulacja zabiegu szczelinowania za pomoc¹ programu GOHFER
Program GOHFER (Grid Oriented Hydraulic Fracture Extension Replicator) jest symulatorem szczelinowania hydraulicznego opartym o trójwymiarowy model geometrii
szczeliny (niezale¿ne trzy wymiary szczeliny) propaguj¹cej w p³aszczynie, po³¹czony
z modelem transportu cieczy wraz z materia³em podsadzkowym. Ska³a z³o¿owa w modelu
przedstawiona jest w postaci regularnej siatki numerycznej podobnie jak w symulatorach
z³o¿owych.
Struktura siatki pozwala na wprowadzenie do modelu z³o¿a zaburzeñ zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym (asymetria z³o¿a i szczeliny wokó³ odwiertu, k¹t upadu
warstwy, uskoki) a tak¿e perforacji wielopoziomowych z mo¿liwoci¹ modelowania równoczesnej inicjacji szczeliny w kilku perforacjach z uwzglêdnieniem ich oddzia³ywania na
siebie. Siatka numeryczna wykorzystana jest zarówno do obliczeñ geomechanicznych jak
i do transportu p³ynów. Wszystkie parametry (takie jak sk³ad p³ynów, koncentracja podsadzki, naprê¿enia, straty cieczy, cinienie) definiowane s¹ dla ka¿dego bloku siatki.
Pocz¹tkowe naprê¿enia w z³o¿u obliczane s¹ na podstawie cinienia z³o¿owego, sprê¿ystoci ska³ oraz ich w³asnoci mechanicznych wprowadzanych w postaci krzywych wynikowych z profilowañ geofizyki otworowej. Uzyskana geometria szczeliny jest w pe³ni
trójwymiarowa uwzglêdniaj¹ca lokalne zmiany zarówno cinienia, naprê¿eñ jak i w³asnoci ska³y z³o¿owej.
Program mo¿e pracowaæ w kilku trybach:
1. Tryb projektowania zabiegu szczelinowania hydraulicznego.
2. Tryb analizy i interpretacji testu zat³aczania p³ynu przed zabiegiem.
3. Tryb poboru danych z zabiegu szczelinowania w czasie rzeczywistym i ich analizy.
Tryb projektowania zabiegu szczelinowania hydraulicznego s³u¿y do opracowania
projektu zabiegu szczelinowania z uwzglêdnieniem u¿ytych cieczy szczelinuj¹cych, materia³u podsadzkowego oraz przyjêtego schematu zat³aczania. W oparciu o zbudowany na
podstawie pomiarów geofizyki otworowej model z³o¿a (rys. 1 i 2) i przyjête parametry
technologiczne zabiegu, za pomoc¹ symulacji numerycznej modelowany jest przebieg
szczelinowania. Program wyposa¿ony jest w bazê cieczy szczelinuj¹cych oraz materia³ów
podsadzkowych, która mo¿e byæ rozbudowywana przez u¿ytkownika.
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Rys. 1. Fragment danych przygotowanych do budowy modelu

Rys. 2. Model z³o¿a  modu³ Younga
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Tryb analizy testu s³u¿y do wyznaczania podstawowych w³asnoci mechanicznych
oraz hydraulicznych ska³y z³o¿owej w oparciu o wczeniej wykonany test typu mini frac.
Tryb poboru danych s³u¿y do rejestracji przebiegu zabiegu szczelinowania z mo¿liwoci¹ obserwacji zmian, analizy uzyskanych wyników w czasie rzeczywistym, aktualizacji
schematu t³oczenia na podstawie bie¿¹cych wyników.
Program wyposa¿ony jest równie¿ w modu³ prognozy produkcji wraz z uproszczon¹
analiz¹ ekonomiczn¹ opart¹ o NPV. Prognoza produkcji opiera siê o analityczne równanie
dop³ywu do odwiertu w którym na podstawie rezultatów symulacji zabiegu szczelinowania uwzglêdniony jest wp³yw szczeliny na przyrost wydajnoci wg metodyki Cinco-Ley
(Cinco-Ley, 1978).
W procesie projektowania definiowany jest harmonogram zat³aczania w czasie zabiegu z definicj¹ wydatku t³oczenia, koncentracj¹ podsadzki oraz rodzajem cieczy i podsadzki
na podstawie za³¹czonych baz danych. Tak przygotowany zestaw danych umo¿liwia wykonanie symulacji, której rezultaty prezentowane s¹ w formie wykresów czasowych jak równie¿ wizualizacji w p³aszczynie siatki obliczeniowej z mo¿liwoci¹ wykonania animacji
w funkcji czasu. Na rysunkach 36 przedstawiono wyniki testowych obliczeñ wykonanych
przez autorów w interwale o mi¹¿szoci ok. 300 m, na g³êbokoci ok. 2900 m dla otworu
pionowego i danych zbli¿onych do wartoci z warstw ³upkowych w obszarze Basenu Ba³tyckiego z wykorzystaniem programu GOHFER.

Rys. 3. Zmiany szerokoci szczeliny (mm)  120 minut zabiegu,
wt³oczono ok. 1600 m3 cieczy zabiegowej i ok. 87 ton podsadzki

Rys. 4. Zmiany szerokoci szczeliny (mm)  koniec zabiegu,
wt³oczono ok. 1600 m3 cieczy zabiegowej i ok. 87 ton podsadzki
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Rys. 5. Rozk³ad koncentracji podsadzki (kg/m2)  120 minut zabiegu

Rys. 6. Rozk³ad koncentracji podsadzki po zabiegu (kg/m2)

Powsta³a w wyniku symulacji szczelina ma nieregularny kszta³t. Propagacjê szczeliny
w kierunku pionowym ograniczaj¹ strefy o odmiennych w³asnociach mechanicznych.
3.2. Symulacja zabiegu szczelinowania za pomoc¹ pakietu Meyer Fracturing
Meyer Fracturing jest pakietem programów s³u¿¹cych do projektowania i analizy zabiegów szczelinowania hydraulicznego. G³ównymi elementami pakietu s¹ programy
MFrac, MShale, MProd i MNpv.
Program MFrac jest narzêdziem s³u¿¹cym do projektowania zabiegów szczelinowania
hydraulicznego w oparciu o model pseudo 3D. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ wykorzystania
modeli 2D (PKN, KGD). Program oblicza propagacjê szczeliny równoczenie z transportem podsadzki. Wykorzystywany w programie model p3D powoduje, i¿ powsta³a szczelina
nie jest obliczana w siatce numerycznej, lecz jej kszta³t jest ograniczony charakterem modelu (peny shape). Program wyposa¿ony jest w bazê cieczy szczelinuj¹cych i materia³u podsadzkowego.
Program MShale zbudowany jest na bazie MFrac. Jedyn¹ dodatkow¹ opcj¹ w nim jest
mo¿liwoæ zdefiniowania dyskretnej siatki naturalnych szczelin w z³o¿u (DFN) (Meyer,
Bazan, 2011). Opcja ta umo¿liwia zdefiniowanie w z³o¿u regularnej siatki szczelin reprezentuj¹cej naturalne spêkania. Wymaga to jednak wprowadzenia szeregu dodatkowych
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informacji, które w przypadku s³abego rozpoznania z³o¿a mog¹ byæ trudne do okrelenia.
Uzyskane wyniki s¹ w znacznym stopniu wra¿liwe na zmianê parametrów zdefiniowanej
siatki.
Program MProd s³u¿y do wykonania prognozy wydobycia z odwiertu po zabiegu
szczelinowania w oparciu o model analityczny Cinco-Ley, gdzie szczelina reprezentowana
jest przez wspó³czynnik skin effectu.
Po wprowadzeniu niezbêdnych danych mo¿liwe jest wykonanie symulacji w trakcie
której mo¿liwa jest obserwacja zmian podstawowych parametrów zabiegu w czasie. Parametrami wymaganymi przez program s¹: naprê¿enia, modu³ Younga, wspó³czynnik Poissona, odpornoæ szczeliny na obci¹¿enia (Fracture Toughnes), naprê¿enia krytyczne, porowatoæ, przepuszczalnoæ, cinienie z³o¿owe. W przeciwieñstwie do programu GOHFER nie
ma mo¿liwoci analizy i interpretacji danych pomiarowych z profilowañ geofizyki otworowej. Zmiany g³ównych w³asnoci mechanicznych z g³êbokoci¹ determinuj¹ podzia³ profilu na strefy, co mo¿e byæ stosunkowo ³atwe w przypadku z³ó¿ konwencjonalnych (kilka
stref o wyranym kontracie w³asnoci mechanicznych).
Wymagane jest równie¿ zdefiniowanie zmian empirycznych wspó³czynników strat
cieczy szczelinuj¹cej (Leakoff Coefficient, Spurt Loss Coefficient) w zale¿noci od rodzaju
ska³y w profilu odwiertu. Wartoæ przyjêtych wspó³czynników znacz¹co wp³ywa na propagacjê szczeliny.
Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono wizualizacjê rezultatów testowych symulacji zabiegu szczelinowania w otworze pionowym dla danych zbli¿onych do wartoci z warstw ³upkowych z obszaru Basenu Ba³tyckiego (w modelu wykorzystano ciecz szczelinuj¹c¹ i podsadzkê dostêpne w bazie programu, co wp³ywa na uzyskane wyniki). Wartoci liczbowe
parametrów przyjêto na podstawie informacji dostêpnych na stronach internetowych firm
zagranicznych prowadz¹cych w Polsce poszukiwania gazu ³upkowego.

Rys. 7. Rozk³ad szerokoci szczeliny (EOJ  koniec zabiegu)
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Rys. 8. Wizualizacja uzyskanej w wyniku obliczeñ dyskretnej siatki szczelin (DFN) widok z góry

Powsta³a sieæ szczelin ma regularny kszta³t. Spowodowane jest to przyjêtym pseudo
3D modelem szczeliny. Ze wzglêdu na ma³y kontrast w³asnoci mechanicznych szczelina
propaguje znacznie w kierunku pionowym, co wynika te¿ po czêci z przyjêtego modelu
(brak pe³nego uniezale¿nienia wysokoci szczeliny od pozosta³ych wymiarów).
4.

PODSUMOWANIE

Ze wzglêdu na specyfikê z³ó¿ niekonwencjonalnych, w modelowaniu zabiegu szczelinowania hydraulicznego coraz szersze zastosowanie znajdowaæ bêd¹ modele trójwymiarowe umo¿liwiaj¹ce uwzglêdnienie odmiennej budowy takich z³ó¿. Rozwi¹zaniem czêciowym mo¿e byæ wykorzystanie modeli pseudo 3D rozbudowanych o opcjê modelowania
naturalnej sieci szczelin.
Analizowane oprogramowanie jest wykorzystywane do projektowania zabiegu szczelinowania w z³o¿ach niekonwencjonalnych. Programy ró¿ni¹ siê przede wszystkim sposobem modelowania zabiegu szczelinowania. Program GOHFER jest w pe³ni trójwymiarowym symulatorem (wszystkie 3 wymiary szczeliny niezale¿ne), pakiet Meyer Fracturing
(MFrac i MShale) opiera siê o model pseudo 3D. Dlatego te¿ w przypadku modelowania
z³ó¿ niekonwencjonalnych, bardziej realistyczne wyniki uzyskaæ mo¿na za pomoc¹ programu GOHFER. Zalet¹ programu MShale jest mo¿liwoæ zdefiniowania dyskretnej siatki reprezentuj¹cej naturalne szczeliny, co powoduje uzyskanie sieci spêkañ, jednak¿e o kszta³cie
regularnym na skutek stosowania modelu p3D. Aktualnym problemem pozostaje okrelenie
geometrii naturalnych szczelin wystêpuj¹cych w z³o¿u.
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