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STRESZCZENIA

Artymiuk J.: Wiertnicze wyroby rurowe ze stopów aluminium • Wiertnictwo Nafta Gaz
2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
W przemyśle naftowym wyroby rurowe i ich połączenia stanowią najbardziej znaczącą grupę wyrobów, od której
zależy powodzenie i bezpieczeństwo prac poszukiwawczych i wydobywczych. Przesył węglowodorów w dużej
mierze uzależniony jest od tych wyrobów. Jest to grupa charakteryzująca się różnorodnością budowy, a w szczególności połączeń. W większości materiałem do budowy przewodów rurowych jest stal w różnych jej odmianach
wytrzymałościowych i różnych składach chemicznych. Wadą stalowych wyrobów rurowych jest ich mała odporność
na korozję oraz duży ciężar. Trwają ciągłe badania nad poszukiwaniem nowych materiałów, które mogłyby zastąpić
tradycyjne stalowe wyroby rurowe. Zachęcające wyniki badań wykazują wyroby rurowe ze stopów aluminium.
W artykule przedstawiono wiertnicze wyroby rurowe ze stopów aluminium i ich zastosowanie w pracach poszukiwawczych i wydobywczych.
Słowa kluczowe: rury, stopy aluminium, przemysł naftowy, wiertnictwo

Artymiuk J.: Porównanie aluminiowych rur płuczkowych ze stalowymi • Wiertnictwo
Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
Przewód wiertniczy jest długim wydrążonym wałem, który składa się z odcinków, (rur płuczkowych i obciążników)
o długościach od 8,5 m do 9,5 m i średnicach od 3½″ do 6 ⅝″ skręcanych ze sobą połączeniami gwintowymi. Najczęściej materiałem, z którego jest wykonywany to stal w różnych odmianach wytrzymałościowych, której ciężar
właściwy jest stosunkowo duży w porównaniu do parametrów wytrzymałościowych. W prowadzonych badaniach
poszukuje się komponentów, które mogłyby zastąpić tradycyjny materiał stalowy innym, równie wytrzymałym,
a w szczególności lżejszym. Każdy kg więcej na haku, to większe zużycie energii w urządzeniu wiertniczym i większe,
a tym samym cięższe elementy w układzie wyciągowym. W artykule podjęto próbę porównania rur płuczkowych
wykonanych ze stali z rurami wykonanymi ze stopów aluminium. Artykuł wskazuje, że warto prowadzić dalsze
prace badawcze i konstrukcyjne nad aluminiowymi rurami płuczkowymi (ADP).
Słowa kluczowe: przewód wiertniczy, rury płuczkowe, stopy aluminium, porównanie

Artymiuk J., Bednarz S.: Badania zużycia korozyjnego rur wydobywczych stosowanych
w odwiercie podziemnego magazynu gazu Swarzów 22 • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 •
Tom 24 • Zeszyt 2
Trudnym problemem w eksploatacji podziemnego magazynu gazu Swarzów jest obecność siarkowodoru w gazie
podczas jego poboru. Siarkowodór powoduje korozję, w szczególności kolumn rur wydobywczych i rur instalacji
napowierzchniowej, co wpływa na parametry eksploatacyjne pracy magazynu i jego stan techniczny. Destrukcyjne
oddziaływanie siarkowodoru powoduje, że odwiert traci swoje parametry eksploatacyjne, znacznie szybciej zostaje
zanieczyszczony produktami korozji, wymaga czyszczenia i przemywania odpowiednimi płynami. Szczególnie
mocno to zjawisko występuje w odwiercie Swarzów 22. Odwiert poddano rekonstrukcji, w zakresie której wyciągnięto
rury wydobywcze i zdecydowano poddać je badaniom wytrzymałościowo-strukturalnym celem stwierdzenia stopnia
uszkodzenia rur przez korozję w wyniku przebywania ich w środowisku kwaśnym.
Słowa kluczowe: rury wydobywcze, korozja H2 S
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Frodyma A., Wilk Z.: Metody perforacji kumulacyjnej w udostępnianiu złóż węglowodorów • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
Perforacja kumulacyjna jako metoda udostępniania złóż w górnictwie otworowym jest praktycznie jedyną powszechnie stosowaną metodą uzyskania łączności hydraulicznej zarurowanego otworu wiertniczego i horyzontu
produktywnego. Artykuł przedstawia rys historyczny perforacji kumulacyjnej i rozwój podstawowych technik w
tej dziedzinie. Omawia się metody zapuszczania – na kablu strzałowym, na przewodzie skręcanym i na przewodzie
zwijanym (Coiled Tubing) oraz poprzez rurki wydobywcze (syfonowe) oraz inicjowania, w zależności od przyjętej
technologii zabiegu. Scharakteryzowano konstrukcje perforatorów otwartych i zamkniętych i odpowiednich do
stosowania w nich zestawów środków strzałowych (lonty, ładunki kumulacyjne, środki inicjowania detonacji).
Przedstawiono podstawowe wymagania stawiane ładunkom kumulacyjnym w zależności od podstawowego zadania
perforacji (udostępnienie, przygotowanie zabiegu intensyfikacji – np. szczelinowanie, oraz prace specjalne – np.
przywracanie cyrkulacji i perforator przebijak). W kontekście tego przeglądu przedstawiono również aktualnie stosowane i dopuszczone zestawy środków strzałowych do perforacji kumulacyjnej, w tym również nowe zagadnienia
takie jak np. technologia wkładek reaktywnych i perfo-generatory.
Słowa kluczowe: górnictwo otworowe, udostępnianie złóż, perforacja kumulacyjna, środki strzałowe, perfo-generatory

Herman Z., Uliasz M.: Ochrona złóż ropy naftowej i gazu ziemnego podczas udostępniania
i prac rekonstrukcyjnych poprzez użycie cieczy wiertniczych zawierających nietoksyczne
sole mrówczanowe • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
W referacie przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad możliwościami zastosowania roztworów soli mrówczanowych i płuczek specjalnych, sporządzonych na osnowie mrówczanu potasu i mrówczanu cezu, jako cieczy
roboczych do prac związanych z dowiercaniem i rekonstrukcją odwiertów.
Słowa kluczowe: dowiercanie i rekonstrukcja odwiertów, płuczki specjalne, roztwory soli mrówczanowych

Jewulski J., Wojnarowski P.: Wybrane zagadnienia doskonalenia technologii wtórnych metod eksploatacji złóż ropy naftowej • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne procesu wypierania ropy naftowej dla wtórnych metod eksploatacji
złóż. W metodach tych istotnym czynnikiem jest dobór właściwego medium wypierającego. W pracy przedstawiono
wyniki badań laboratoryjnych wypierania ropy naftowej za pomocą wody, wodnego roztworu związku powierzchniowo-czynnego (Rokamidu MR-17) oraz powietrza. Na podstawie uzyskanych rezultatów określono współczynniki odropienia modelu złoża, oraz wpływ płynu wypierającego na zwiększenie jego efektywności wypierania dla
wtórnych metod eksploatacji złóż ropy naftowej.
Słowa kluczowe: eksploatacja złóż, metody wtórne, nawadnianie i nagazowanie złóż

Kasza P.: Rozwój metod stymulacji złóż węglowodorów • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 •
Tom 24 • Zeszyt 2
Ostatnie kilkanaście lat to okres dynamicznego rozwoju metod i technologii stymulacyjnych. Rozpoczął się on od
momentu zakupu nowoczesnego sprzętu zabiegowego oraz nowoczesnego wyposażenia laboratorium zajmującego
się problemami stymulacji wydobycia. Te zmiany pozwoliły na wprowadzanie do powszechnego zastosowania
nowatorskich technologii intensyfikacyjnych. Dotyczyły one głównie dwóch obszarów. Pierwszy z nich to zmiana
technologii w zabiegach hydraulicznego szczelinowania. W okresie kilkunastu lat wdrożono do stosowania nowoczesne ciecze technologiczne do szczelinowania oraz nowe materiały podsadzkowe w celu zwiększenia efektywności
zabiegów. Drugi obszar doskonalenia technologii intensyfikacyjnych to zabiegi szczelinowania kwasem i kwasowania
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matrycowego. W tej dziedzinie przygotowano i wdrożono do stosowania technologie wieloetapowego kwasowania
złóż, wykorzystania żeli i emulsji kwasowych do szczelinowania kwasem i kwasowania matrycowego. Wszystkie
wspomniane technologie są stosowane obecnie w pracach intensyfikacyjnych wykonywanych złożach ropy naftowej
i gazu ziemnego w kraju i zagranicą.
Słowa kluczowe: wydobywanie węglowodorów, intensyfikacyjne technologie stymulacyjne, szczelinowanie hydrauliczne, kwasowanie matrycowe

Knez D., Bednarz S.: Analiza numeryczna skuteczności zastosowania wstecznych otworów
w świdrach udarowo-obrotowych • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
Stosowanie świdrów udarowo-obrotowych do wiercenia otworów strzałowych w górnictwie jest ciągle uzasadnione
z ekonomicznego punktu widzenia. Obserwuje się dominację świdrów słupkowych w stosowanej technice wiertniczej
nad świdrami ostrzowymi krzyżowymi. Pewnym ograniczeniem w prędkości wiercenia i uzyskiwanych przewiertach
jest jakość płukania dna otworu. Nietypowym problemem jest zaburzenie wynoszenia zwiercin strumieniem płuczki
powietrznej w strefie połączenia świdra z młotkiem wgłębnym. Podejmowano próby zastosowania w korpusie
świdra otworów wstecznych mające charakter metody prób i błędów. Analityczny opis zjawiska jest utrudniony ze
względu na skomplikowany kształt przestrzeni, w której przepływa płuczka wiertnicza. Dlatego wykorzystanie metod
numerycznych stwarza możliwości dokonania pogłębionego opisu przepływu płuczki wiertniczej w analizowanym
problemie. Artykuł przedstawia wyniki symulacji komputerowej w postaci map ciśnień i prędkości przepływu
w strefie świdra i młotka wgłębnego.
Słowa kluczowe: świder, symulacja przepływu, metoda elementów skończonych

Macuda J., Lewkiewicz-Małysa A., Konopka E.: Techniczne i technologiczne aspekty zatłaczania wód złożowych do górotworu • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
Zatłaczanie wód złożowych do górotworu poprzez odwierty chłonne powinno być prowadzone przy spełnieniu
wymogów dotyczących bezpiecznego prowadzenia prac górniczych i ochrony środowiska. Problem ten ma
szczególne znaczenie zwłaszcza przy wykorzystaniu do celów zatłaczaniu odwiertów zastawionych lub przeznaczonych do likwidacji. W artykule przedstawiono kryteria doboru odwiertów chłonnych oraz zakres niezbędnych
badań konstrukcji odwiertów poeksploatacyjnych przeznaczonych do zatłaczania wód złożowych do górotworu.
Zaprezentowano również wyniki badań laboratoryjnych wód złożowych o znanych właściwościach fizykochemicznych, których celem było określenie i wyeliminowanie pierwotnych czynników sprzyjających kolmatacji
strefy przyodwiertowej.
Słowa kluczowe: wody złożowe, odwierty chłonne, uzdatniane wody, sedymentacja, flokulacja, kolmatacja, strefa
przyodwiertowa

Nagy S.: Komputerowe programy do modelowania procesu eksploatacji i zagospodarowania złóż węglowodorów • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
Szeroka dostępność systemów komputerowych ostatnich dwudziestu lat wywarła swoje piętno na filozofię i praktyczne wykorzystanie technik obliczeniowych w zakresie modelowania procesu eksploatacji i zagospodarowania
złóż węglowodorów. Nie bez znaczenia dla rozwoju oprogramowania miał również przyspieszony proces przetwarzania informacji geologicznej oraz sposób zbierania i monitorowania parametrów złożowych, czy parametrów
gazu podczas transportu ropy naftowej i gazu ziemnego. Ogromny postęp w dziedzinie sprzętu uzupełniany jest
szybko poprzez nowości „softwarowe” – niniejszy referat prezentuje niektóre – wybrane programy obliczeniowe
stosowane w inżynierii naftowej.
Słowa kluczowe: inżynieria naftowa, modelowanie, eksploatacja węglowodorów, systemy komputerowe
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Rybicki C., Blicharski J.: Ruch wody w złożach węglowodorów i podziemnych magazynach
gazu • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
Gdy odwiert rozpoczyna eksploatację złoża lub podziemnego magazynu gazu, wokół niego wytwarza się strefa
obniżonego ciśnienia, dzięki czemu następuje dopływ płynu złożowego. W późniejszym czasie zaburzenie ciśnienia
osiąga również i strefę zawodnioną powodując podciąganie wody w kierunku odwiertu. W czasie tego podciągania
wody dochodzi do powstawania nieregularnych form tj. języków lub stożków wodnych. W inżynierii złożowej znane
są różne metody określania wydatku dopuszczalnego ze względu na powstawania stożków wodnych. Nieregularne
formy przemieszczania się wody mają duży wpływ na proces eksploatacji gazu ze złoża a szczególnie podziemnego magazynu gazu. Są one często głównym powodem wzrostu spadku ciśnienia w odwiercie koniecznego do
wyniesienia mieszaniny gazowo-wodnej. W granicznym przypadku woda dopływająca do odwiertu może nie być
wydobywana wraz z gazem. Wówczas akumuluje się ona na dnie odwiertu, zatrzymując dopływ gazu a co za tym
idzie, prowadzi do stopniowego wyłączenia odwiertu z eksploatacji. Zatem ruch wody złożowej i jego śledzenie jest
szczególnie ważne w czasie podziemnego magazynowania gazu gdzie dochodzi do cyklicznego przemieszczania
się wody w złożu. W artykule przeprowadzono analizę głównych metod obliczania dopływu wody do odwiertów
oraz dokonano analizy ruchu wody złożowej przy założeniu, że jest ostra granica między gazem a wodą. Oznacza
to, że siły kapilarne zostały zaniedbane a wypieranie gazu przez wodę ma charakter tłokowy. Tłokowe wypieranie
gazu przez wodę jest rozsądnym założeniem ze względu na znacznie większą gęstość i lepkość wody w stosunku
do tych parametrów dla gazu.
Słowa kluczowe: inżynieria naftowa, złoża węglowodorów, podziemne magazyny gazu, przepływy wody złożowej

Rybicki C., Łuczyński S.: Pomiary natężenia przepływu • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 •
Tom 24 • Zeszyt 2
Pomiaru ilościowego gazu przepływającego systemem gazociągów magistralnych czy też dystrybucyjnych dokonuje się najczęściej na stacjach gazowych. W artykule autorzy dokonali charakterystyki różnych typów gazomierzy
wraz z podaniem zasady działania, zakresu stosowania oraz dokładności pomiaru. Omówiono następujące typy
gazomierzy:
– gazomierze zwężkowe,
– gazomierze turbinowe,
– gazomierze rotorowe,
– gazomierze miechowe,
– gazomierze ultradźwiękowe,
– gazomierze działające w oparciu o siłę Coriolisa,
– termiczne,
– optyczne.
Autorzy zwrócili uwagę, że przy wyborze przepływomierza należy kierować się nie tylko zakresem pomiarowym
ale także i pewnymi specyficznymi cechami, które mogą być jego zaletą lub wadą. Na podstawie studiów literatury
z zakresu stosowania przepływomierzy autorzy zestawili pozytywne i negatywne cechy najczęściej stosowanych
przepływomierzy.
Słowa kluczowe: przepływy gazu, gazomierze, przepływomierze

Siemek J., Nagy S.: Podziemne magazyny gazu ziemnego w wyeksploatowanych kopalniach węgla • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
Restrukturyzacja przemysłu górniczego w Polsce po roku 1989 spowodowała zamknięcie ponad 40 kopalń, inspirując
do analizy możliwości wykorzystania tych likwidowanych kopalń do przekształcenia ich w podziemne magazyny
gazu ziemnego. Zagraniczne doświadczenia pokazują taką możliwość – magazynowania w pustkach kopalnianych
oraz w porach pokładów węglowych – gazu ziemnego. Takie magazyny mogą być zbudowane w kopalniach, w
których jest działający system odwadniania kopalni. Problemy związane z ryzykiem zmiany otoczenia podczas
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budowy i eksploatacji UGS w zaniechanych kopalniach są opisane. Dwie lokalizacje na podziemny magazyn gazu
zostały opisane i przedstawiono ich ocenę ekonomiczną inwestycji. Przedstawiona analiza pokazuje możliwość
konwersji kopalni na podziemny magazyn gazu na Górnym Śląsku.
Słowa kluczowe: zaniechane kopalnie węgla, podziemne magazynowanie gazu

Stopa J., Rychlicki S., Wojnarowski P., Kosowski P.: Zastosowanie odwiertów rozgałęzionych
w eksploatacji złóż ropy i gazu • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
Zastosowanie odwiertów rozgałęzionych w porównaniu z konwencjonalnymi odwiertami prowadzić może do szeregu
korzyści takich jak: możliwość zwiększenia zasobów poprzez udostępnienie partii złoża nie objętych dotychczasową eksploatacją, przyśpieszenie wydobycia, zmniejszenie kosztów ponoszonych w trakcie realizacji projektu
wydobywczego dzięki wykorzystaniu wspólnego odcinka pionowego dla wielu gałęzi poziomych lub nachylonych.
Stosowanie takich systemów wiąże się jednak ze wzrostem nakładów. Jednakże dzięki wysokiej cenie ropy naftowej
oraz wysokiej efektywności, odwierty tego typu mogą stanowić atrakcyjną alternatywę udostępnienia złóż. W pracy
przeprowadzono ocenę efektywności technicznej i ekonomicznej zastosowania odwiertów rozgałęzionych na przykładowych złożach ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Przeprowadzono wariantowe symulacje numeryczne
pracy odwiertów w celu określenia wpływu konfiguracji odwiertów na ich produktywność. Wg wyników symulacji,
zastosowanie odwiertów rozgałęzionych wpłynęło na znaczące zwiększenie wydobycia zarówno w przypadku złoża
ropy naftowej jak i gazu ziemnego zapewniając ponadto objęcie równomierną eksploatacją dużej części złoża.
Słowa kluczowe: odwierty multilateralne, symulacja numeryczna, eksploatacja ropy i gazu

Stryczek S., Gonet A., Wiśniowski R.: Zaczyny uszczelniające nowej generacji o wysokiej
trwałości zawierające zeolity sodowe • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na skuteczność kosztownych prac związanych z uszczelnieniem bądź to ośrodka gruntowego bądź masywu skalnego jest dobór zaczynu uszczelniającego o odpowiednio wysokiej trwałości. Jak wykazują wieloletnie doświadczenia krajowe i zagraniczne,
szczególnie istotną rolą aplikacyjną w ostatnich latach spełniają zaczyny na spoiwach żużlowo-alkalicznych,
których wysoka trwałość eksploatacyjna została potwierdzona wykonanymi pracami. Właściwości świeżych
i stwardniałych zaczynów mogą być regulowane w szerokim zakresie za pomocą dodatków mineralnych
i domieszek chemicznych między innymi za pomocą takich dodatków mineralnych jak naturalne zeolity klinoptilolitowe. W artykule przedstawione zostały wyniki badań stwardniałych zaczynów żużlowo-alkalicznych z dodatkami
słowackich zeolitów klinoptilolitowych dojrzewających w warunkach naturalnych charakterystycznych dla prac
geoinżynieryjnych związanych z uszczelnianiem gruntów i skał oraz hydrotermalnych w przypadku cementacji
kolumn rur okładzinowych w głębokich otworach wiertniczych.
Słowa kluczowe: zaczyny uszczelniające, zeolity sodowe, odporność korozyjna

Stryczek S., Wiśniowski R., Gonet A.: Zaczyny geopolimerowe do uszczelniania górotworu
metodami iniekcji otworowej • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
Podczas prowadzenia prac wiertniczych, górniczych oraz w budownictwie hydrotechnicznym i inżynieryjnym
często występują problemy natury geotechnicznej wymagających wzmacniania i uszczelniania zarówno ośrodka
gruntowego jak i masywu skalnego. Podstawowe prace pozwalające na osiągnięcie założonego celu zazwyczaj
realizowane są metodami iniekcji otworowej z zastosowaniem odpowiedni dobranych zaczynów uszczelniających.
Zaczyny uszczelniające sporządzone na osnowie cementu portlandzkiego wykazują wiele wad: długi czas wiązania,
nieodpowiednie właściwości reologiczne. Te niekorzystne właściwości zaczynów cementowych można w sposób
istotny poprawić poprzez wprowadzenie do cementu powszechnego użytku odpowiednio dobranych dodatków mineralnych. W związku z powyższym, w ostatnich latach prowadzane są intensywne badania nad dalszym rozwojem
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spoiw i zaczynów uszczelniających w celu uzyskania nowej generacji spoiw specjalnych zwanych geopolimerami.
Zaczyny na osnowie geopolimerów oparte są wyłącznie na składnikach pochodzenia nieorganicznego.
Słowa kluczowe: zaczyny uszczelniające, dodatki hydrauliczne i pucolanowe, iniekcje otworowe

Warowny W., Rychlicki St.: Wybrane nowe technologie w transporcie i zastosowaniach
energetycznych gazu ziemnego • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
Istnieje zapotrzebowanie na technologie pozwalające transportować gaz ziemny poza systemem sieci gazociągowej,
przede wszystkim dla złóż mało opłacalnych i na krótszą odległość. Dla tego celu wykorzystano następujące technologie: hydratację gazu ziemnego (NGH), sprężony gaz ziemny (CNG) i jego termoakustyczne skraplanie. Powyższe
technologie są stosunkowo nowe i są na etapie dalszego ich rozwoju. W drugim przypadku dotyczącym zastosowań
energetycznych rozważano ogniwa paliwowe, sprężony gaz ziemny (CNG) do pojazdów i nową metodę pomiaru
energii. Zastosowania ogniw paliwowych są bardzo szerokie, na przykład w: urządzeniach elektronicznych, gospodarstwach domowych, motoryzacji, wojsku czy instalacjach energetycznych i przemysłowych. Ogniwa paliwowe są
ciągle na etapie rozwoju technologicznego i obecnie są jeszcze bardzo kosztowne. Gaz ziemny do napędu pojazdów
jest najczystszym i obiecującym alternatywnym paliwem przyszłości, ponieważ redukuje emisję gazów trujących,
gazów cieplarnianych i poziom hałasu. Te walory są szczególnie ważne w miastach, gdzie liczba ludności i ilość
samochodów jest największa. W przypadku pomiaru energii, zamiast obliczenia energii z objętości i ze składu gazu,
proponuje się metodę korelacyjną. Nowa koncepcja metody opiera się na pomiarach właściwości fizycznych.
Słowa kluczowe: ogniwa paliwowe, transport hydratów, transport CNG, gaz ziemny do pojadów, termoakustyczne
skraplanie, pomiary energii gazu ziemnego

Warowny W., Siemek J.: Procesy chemiczne i elektrochemiczne w wybranych nowych
technologiach gazu ziemnego • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące chemicznej konwersji gazu ziemnego, w tym reakcje
konwersji metanu i rysunek z produktami konwersji gazu ziemnego. Opisano skrótowo kilka technologii dla gazu
ziemnego, wśród nich: przetwórstwo gazu ziemnego na paliwa ciekłe (GTL), jego suchy reforming oraz (poprzez gaz
syntezowy) produkcję wodoru, metanolu, eteru dwumetylowego (DME) i dodatków motoryzacyjnych. Dodatkowo
podano elektrochemiczne procesy zachodzące w ogniwach paliwowych.
Słowa kluczowe: reforming gazu ziemnego, suchy reforming, paliwa z gazu syntezowego, technologia GTL, ogniwa
paliwowe

Wiśniowski R., Stryczek S.: Projektowanie trajektorii horyzontalnego przewiertu sterowanego • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
Rokrocznie wzrasta ilość nowo budowanych podziemnych instalacji rurowych, wykonywanych dla potrzeb inżynierii
i ochrony środowiska. Oprócz klasycznych metod budowy (otwartych wykopów liniowych) coraz częściej wykorzystuje się technologie bezwykopowe takie jak: przeciski, mikrotunelowanie lub różne odmiany metod przewiertowych.
Coraz częściej stosuje się horyzontalne przewierty sterowane. Skuteczność aplikacji tej technologii uwarunkowana
jest poprawnością zaprojektowania i wykonania trajektorii otworu. Przebieg osi horyzontalnego przewiertu sterowanego jest pochodną takich czynników jak: warunki geologiczne i hydrogeologiczne, morfologiczne, istniejąca
infrastruktura napowierzchniowa i podpowierzchniowa, oraz techniczne i technologiczne możliwości wykonania
otworu. Na podstawie przyjętych danych projektowych podejmuje się decyzję o rodzaju przestrzennego przebiegu
trajektorii horyzontalnego przewiertu sterowanego. Artykuł przedstawia, opracowane na Wydziale Wiertnictwa, Nafty
Gazu AGH, zasady wyznaczania współrzędnych przestrzennych trajektorii horyzontalnego przewiertu sterowanego,
projektowanej zarówno w przestrzeni dwu- jak i trójwymiarowej, Dla realizacji tego zagadnienia przedstawiono profile
osi otworów wiertniczych, stosowane w praktyce inżynierskiej oraz podano podstawy matematyczne, umożliwia-
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jące wielowariantowe wyznaczanie wielkości charakteryzujących odcinki prosto- i krzywoliniowe projektowanych
trajektorii. Proponowana metodyka powinna być stosowana w praktyce inżynierskiej.
Słowa kluczowe: projektowanie otworów wiertniczych, wiercenia horyzontalne, przewierty sterowane

Wysocki S., Bielewicz D., Wysocka M.: Badania laboratoryjne nowo opracowanych beziłowych płuczek kationowo-skrobiowych przeznaczonych do przewiercania skał ilastych
• Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wpływu nowoopracowanych płuczek wiertniczych z dodatkiem
polimerów kationowych, przeznaczonych do przewiercania skał ilastych. Badania przeprowadzono w symulowanych
warunkach otworowych. Wyniki badań wykazały, że nowoopracowane płuczki kationowo-skrobiowe w dużym
stopniu chronią przewiercane skały ilaste przed hydratacją i pęcznieniem. Ze względu na niewielką ilość składników
użytych do sporządzenia płuczek charakteryzują się one możliwością łatwej regulacji parametrów technologicznych
i stosunkowo niską ceną.
Słowa kluczowe: beziłowe płuczki wiertnicze, polimery

Zawisza L.: Wyznaczanie położenia konturów złożowych dla złóż ropy naftowej w oparciu
o kryteria hydrodynamiczne, z uwzględnieniem zmiennej gęstości płynów złożowych
i ciśnień kapilarnych • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
Wielkość i kształt pułapki złożowej wyznaczają granice geologiczne warstw oraz powierzchnia konturu złożowego.
Na położenie konturów złożowych mają wpływ ruch przepływających wód złożowych, własności zbiornikowe skał
oraz własności płynów złożowych. W pracy przedstawiono oryginalną metodykę kartowania pułapek złożowych dla
ropy naftowej. Metodyka ta uwzględnia wpływ zarówno dynamiki wód podziemnych, jak i zmian gęstości płynów
złożowych oraz efektu ciśnienia kapilarnego na położenie konturów złożowych. Pozwala ona na wyznaczenie położenia hydrodynamicznych pułapek złożowych w przestrzeni trójwymiarowej, w warunkach przepływających wód
oraz dużej zmienności własności skał zbiornikowych i płynów złożowych. Metodyka ta umożliwia wyznaczanie
konturów złożowych zarówno w złożach typu masywowego, jak i w złożach typu warstwowego. Realizację opracowanej przez autora metodyki kartowania pułapek złożowych przedstawiono na przykładzie złóż ropy naftowej
Pomorsko i Czerwieńsk, występujących w utworach dolomitu głównego, na obszarze przedsudeckim.
Słowa kluczowe: hydrodynamika, ciśnienie kapilarne, pułapki węglowodorów, kontury złożowe

Zawisza L., Nagy S.: Zasoby węglowodorów w Polsce oraz perspektywy odkrycia nowych
złóż • Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 • Tom 24 • Zeszyt 2
W artykule przedstawiono stan obecny oraz prognozy dotyczące zasobów węglowodorów w Polsce. Omówiono
złoża gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego) i ropy naftowej na Niżu Polskim, w strefie zapadliska
przedkarpackiego i Karpat oraz w strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Przedstawiono zasoby wydobywane oraz
aktualne wydobycie ze złóż złóż. Pokazano aktualne prognozy wydobycia węglowodorów i perspektywy odkryć
nowych złóż. Zestawiono mapy koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu
oraz pokazano obszary perspektyw poszukiwawczych w wybranych formacjach geologicznych. Omówiono program
zwiększenia pojemności magazynowych w podziemnych magazynach gazu (PMG).
Słowa kluczowe: złoża węglowodorów, poszukiwanie, wydobycie, zasoby
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Artymiuk J.: Drilling Pipes Made of Aluminum • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24
• No. 2
Pipe products and their connections constitute the most significant group of products oil industry, as the success and
safety of exploration and exploitation depends on them. The transport of hydrocarbons greatly depends on these products. Pipes and connections have a variety of shapes and design. This especially applies to the connections and subs. In
a majority of cases this is steel of various strength and chemical properties. The low resistivity to corrosion and considerable weight are the main disadvantages of steel products. Researches are made on finding new materials which would
substitute the traditional steel pipe products. Pipes made of aluminum alloys reveal good results. The pipe products
made of aluminum alloys and their applicability for exploration and exploitation works are discussed in the paper.
Keywords: pipes, aluminum alloys, oil industry, drilling

Artymiuk J.: Comparison of Aluminum and Steel Drilling Pipes • Drilling Oil and Gas
2007 • Volume 24 • No. 2
Drill string is a long cylinder with a longitudinal opening inside, consisting of sections (drilling pipes and collars) from
8.5 m to 9.5 m long and from 31/2″ to 6 5/8″ in diameter, fastened by threaded connections. The most frequently applied material is steel of various strength parameters, of considerable weight as compared to the strength parameters.
Analyses were made to find components which could substitute the traditional steel material with another one, equally
strong but lighter. Every kilogram on hook means bigger energy consumption of the rig and bigger (and so heavier)
elements in the drawing system. Attempts were made to compare mud pipes made of steel and aluminum alloys. It
was indicated that further research and construction works on aluminum drilling pipes should be continued.
Keywords: drill string, production pipes, aluminum alloys, comparison

Artymiuk J., Bednarz S.: Analysis of Corrosion Wearing of Production Pipes Used
for Well in Underground Gas Storage Swarzów 22 • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume
24 • No. 2
The presence of hydrogen sulfide in the natural gas exploited from the underground gas storage Swarzów is a serious problem. Hydrogen sulfide causes corrosion of the production pipes and the surface manifold, which affects the
exploitation parameters of the USG and its technical condition. The destructive activity of hydrogen sulfide causes
that the well loses its exploitation parameters, is much faster contaminated with the corrosion products, requires
cleaning and washing with special agents. This effect is especially well visible in the well Swarzów 22. The well was
worked over: the production pipes were tripped out and subjected to strength-structural analyses to confirm the degree of
damaging with corrosion and the acid environment.
Keywords: production pipes, H2 S corrosion

Frodyma A., Wilk Z.: Methods of Cumulative Perforation for Hydrocarbon Deposits
Completion • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
Perforation using shaped charges, as a method of deposit development in oil and gas mining is, in practice, the
only commonly used method of obtaining hydraulic interconnection of cased borehole and productive reservoir
layer. The study presents historical outline of cumulative perforation and development of basic techniques in this
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domain. It discusses various conveyance methods – wireline, production tubing (TCP) and coiled tubing (CT),
through tubing perforation (TTP), as well as methods of ignition depending on job technology used. Two basic carrier concepts – hollow carrier (closed type) and bar carrier (open type) are characterised, as well as sets of shooting
means (detonating cords, shaped charges, detonation initiators) that can be purposefully used with them. The basic
requirements, that should be fulfilled by shaped charges depending on main task of perforation (horizon opening,
preparation for intensification job – fracturing, for example, as well as special jobs – i.e. restoring of lost circulation
with perforator – puncher) has also been presented. In context of this review, currently used and approved sets of
shooting equipment and means for cumulative perforation are presented, including some new approaches, such as
technology of reactive liners and perfo-generators.
Keywords: hole mining, completion, cumulative perforation, blast materials, perfo-generators

Herman Z., Uliasz M.: Protection of Oil and Natural Gas and the Environment during
Completion and Workover Operations with the Use of Brines • Drilling Oil and Gas 2007
• Volume 24 • No. 2
This paper presents laboratory test of dribling fluids based on potassium and cesium formats. Possibilities of field
applications of above fluids are discussed for completions and workower operations.
Keywords: completion and workover of wells, special muds, formate salt solutions

Jewulski J., Wojnarowski P.: Selected Aspects of Perfecting Secondary Methods of Oil
Deposits Exploitation • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
The mechanism of oil displacement with injected water and gas was presented in the paper. The correct selection
of a displacing fluid is very important for these secondary recovery methods.
Laboratory investigation results for water, Rokamid solution and air were presented. On the basis of measurements
recovery factors were calculated and influence of fluid on secondary method efficiency was determined.
Keywords: exploitation of deposits, secondary methods, water and gas saturation of deposits

Kasza P.: The Development of New Methods for Hydrocarbon Reservoirs Stimulation •
Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
Last decade it is period of dynamic development of stimulation methods and technologies. The firs stage of this was
purchase of new stimulation service and stimulation laboratory equipment. It allows to introduce new technologies
for industry use. The new technologies was prepared for two types of stimulation acivities. The first on is hydraulic
fracturing. New kind of stimulation fluids and new proppants were prepared to increase treatment efficiency. The
second area of activities is development of novel acid fracturing and matrix acidizing methods. New technologies
of gelled and emulsified acid were prepared for industry use. All prepared technologies are used for stimulation
treatment of oil and gas wells in Poland and abroad.
Keywords: exploitation of hydrocarbons, enhancement stimulation techniques, hydraulic fracturing, matrix acidtreatment

Knez D., Bednarz S.: Numerical Analysis of Efficiency of Reverse Wells for PercussionRotary Bits • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
The percussion-rotary bits used for drilling blast holes in mining is still justifiable from the economical point of
view. Cogged-bits are more frequently applied than the cross-blade bits. The drilling rate and footage are to some
extent limited by the quality of washing the wellbore bottom. The disturbed process of cuttings removal from the
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well with air mud in the zone where the bit is connected with the downhole hammer. Attempts at using the reverse
holes in the bit body were made. The analytical description of the effect is hindered by the complex shape of the
space in which the mud is flowing. Therefore, the use of numerical methods enables detailed description of drilling
mud flow in view of the analyzed problem. The paper presents the results of computer simulations in the form of
maps of pressure and flow rate in the zone of the bit and downhole hammer.
Keywords: bit, simulation of flow, finite elements method

Macuda J., Lewkiewicz-Małysa A., Konopka E.: Technical and Technological Aspects of
Injection of Reservoir Water to the Rock Mass • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24
• No. 2
Reservoir water injection to the rock mass through disposal wells should meet mining and environmental safety
requirements. This problem is of special significance in the case of wells that are either abandoned wells or to be
closed. The selection criteria for disposal wells and range of necessary tests and analyses of post-exploitation wells’
construction designed for injection of reservoir water are presented in the paper. The results of laboratory analyses
of reservoir water of known physicochemical properties were used for determining and eliminating original factors
favorable to the colmatation of the near-well zone.
Keywords: reservoir waters, injection zones, water treatment, sedimentation, flocculation, colmatation, near-well
zone

Nagy S.: Computer Programs for Modelling Exploitation and Management of Hydrocarbon Deposits • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
The common availability of computer system over the last twenty years exerted influence on the philosophy and
practical use of calculation techniques for modelling exploitation and management of hydrocarbon deposits. Another
factor having an influence on the development of software was the faster process of geologic data processing as well as
the way in which deposit data were collected and monitored; in the case of gas transport – it is also the gas parameters
during gas and oil transport operations. The great progress in hardware technology is accompanied by the software
novelties. Some of them, i.e. selected calculation programs used for oil engineering are presented in the paper.
Keywords: oil engineering, hydrocarbon exploitation, computer systems

Rybicki C., Blicharski J.: Movement of Water in Hydrocarbon Deposits and Underground
Gas Storages • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
When a well starts its operation on a deposit or underground gas storage, a zone of lowered pressure is formed
around it, enabling reservoir fluid inflow. Later in time the pressure is disturbed, also affecting the hydrated zone, and
causing water flux to the well. Irregular forms, e.g. „tongues” or „water cones” are formed at that time. In reservoir
engineering there are various methods of determining the admissible yield in view of the water cone formation.
Irregular forms of water migration have a great influence on the process of gas exploitation from a deposit, especially from an underground gas storage. They are frequently the main reason of pressure drop in the well, needed
for carrying up the gas-water mixture. In the extreme case, water flowing to the well may be not exploited with gas.
Then it is accumulated on the wellbore bottom, stopping the gas inflow, and so leading to the gradual stopping of
production. Thus the movement of reservoir water and its tracing is especially important during underground storing
of gas, when the water cyclically moves within the reservoir.
The main methods of calculating the water flux to a well was analyzed and the movement of reservoir water was
investigated in the case of a sharp gas-water interface. This signifies that capillary forces were neglected and gas is
expelled by water as a result of “piston” effect. Piston expulsion of gas by water is a reasonable assumption owing
to a much bigger density and viscosity of water as compared with gas.
Keywords: oil engineering, hydrocarbon deposits, underground gas storages, reservoir water flow
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Rybicki C., Łuczyński S.: Measurement of Flow Rate • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume
24 • No. 2
The quantitative measurement of gas in the master pipelines or distribution pipelines is usually made on gas stations.
Three types of gas meters were characterized in the paper along with their principle, range of application and accuracy of measurement. The following types of gas meters were discussed:
– Contraction gas meters,
– Turbine gas meters,
– Rotary gas meters,
– Bellows gas meters,
– Ultrasound gas meters,
– Gas meters based on Coriolis force,
– Thermal gas meters,
– Optic gas meters.
The authors stressed that the gas meter should be selected on the basis of the range of measurement and also certain
specific parameters, which can be either advantageous or disadvantageous. The positive and negative features of
the most frequently applied flow meters were presented on the basis of literature data.
Keywords: gas flow, gas meters, flow meters

Siemek J., Nagy S.: Underground Gas Storages of Natural Gas in Abandoned Coal Mines
• Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
Restructuring of coal mining industry in Poland after 1989, and so the closing of about 40 deep mines, prompted
analyses of the potential applicability of abandoned workings as gas or liquid fuels storages. Foreign solutions making
use of abandoned excavation and natural pore space for storing hydrocarbons. The UGS should be construed when
the dewatering system is operational. Issues related to the environmental hazard during construction and exploitation
of UGS in abandoned mines as are described. The economic analysis of the cost of two separate UGS in selected
mines has been done. The two selected mines have the largest methane capacity, accounting for total capacity of
workings and old workings, as well as sorption capacity of the left out coal. The analyses prove that the conversion
of mines from Upper Silesian into underground gas storages is possible.
Keywords: abandoned coal mines, natural gas underground storage, UGS

Stopa J., Rychlicki S., Wojnarowski P., Kosowski P.: Use of Multilateral Wells on Oil and
Gas Exploitation • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
Multilateral wells in comparison with traditional, vertical wells may bring many benefits like: increase of the reserves,
significant increase of production, decrease of operational and capital costs and higher profits. But on the other hand one
multilateral well requires substantially higher capital costs than single vertical well and such wells are more risky and
more technically complicated. In this paper authors present evaluation of technical and economic efficiency of multilateral
wells applied to exemplary oil and natural gas fields in Poland. Variant, numerical simulations were conducted in order
to evaluate productivity of multilateral and vertical wells and their results were used in economic estimation.
Keywords: multilateral wells, numerical simulation, oil and gas exploitation

Stryczek S., Gonet A., Wiśniowski R.: New Generation and High Strength Sealing Slurries
with Sodium Zeolites • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
One of the most important factors influencing the efficiency of costly sealing operations of ground or rock mass
is the properly selected durable sealing slurry. Many years’ application experience reveals that hardened slurries
used for sealing-reinforcing operations are exposed to extreme exploitation conditions. This mainly results from
the aggressive character of their immediate environment. It follows from Polish and World’s experience that special
application role is played by alkaline-slag slurries, the high durability of which has been confirmed in practice. The
properties of fresh and set slurries can be regulated in a vast range with mineral and chemical additives, e.g. klinoptilolite zeolites. The results of analyses of set alkaline-slag slurries admixed with Slovak klinoptilolite zeolites,
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maturing in natural conditions characteristic of geoengineering works lying in sealing of ground and rocks as well
as hydrothermal works in the case of casing cementation in deep wells, are presented in the paper.
Keywords: sealing slurries, sodium zeolites, resistivity to corrosion

Stryczek S., Wiśniowski R., Gonet A.: Geopolymer Slurries for Sealing the Rock Mass
with Hole Injection Methods • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
Drilling, mining, hydrotechnical and engineering operations are frequently related with geotechnical problems
requiring reinforcing and sealing of the ground and the rock mass. The basic works are usually carried out with the
borehole injection methods and the properly applied sealing slurries. Portland cement sealing slurries have a number
of shorcomings, e.g.: long time of setting, incorrect rheological properties. These disadvantages can be significantly
improved by admixing selected mineral additives. Hence, recently this problem has been intensely investigated in
view of further development of binders and sealing slurries to obtain a new generation of the so-called geopolymer
slurries. Geopolymer slurries are based solely on inorganic components.
Keywords: sealing slurries, hydraulic and puzzolan additives, borehole injection

Warowny W., Rychlicki St.: Some New Technologies of Natural Gas for Transport and
Energy Applications • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
There is a need for non-pipeline technologies that can capture and transport natural gas to markets, especially
for stranded gas reserves and for shorter distance transport of the gas. For this purpose following technologies
are developed: natural gas hydrate (NGH), compressed natural gas (CNG) and thermoacoustic liquefaction.
All of these technologies are relatively new and not finally mature. In the second case, for energy applications
have been considered fuel cells, CNG for vehicles and new energy measurement method. Applications of the fuel
cells are very extensive, e.g. in: electronic devices, home, transportation, military, power and industrial installation.
Fuel cells are still heavily under technological development and their present state are very expensive. The natural
gas has a promising future as the cleanest an alternative fuel for vehicles, because reduces the emission toxic
exhaust gases, greenhouse gases and noise level. It is especially important in the cities, where is the greatest
concentration of people and vehicles. For energy measurement, instead conversion of volume for known composition,
a correlation method is proposed. A new concept of the method is based on measurement of physical properties.
Keywords: fuel cells, hydrate transport, CNG transport, natural gas for vehicles, thermoacoustic liquefaction,
natural gas energy measurements

Warowny W., Siemek J.: Chemical and Electrochemical Processes in Some New Technologies of Natural Gas • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
This paper contains basic information for chemical conversion of the natural gas, including reforming reactions of
methane and picture with gathered reforming products of natural gas. Few new selected natural gas technologies
have been shortly described, among them: gas to liquid (GTL), dry reforming, production (via synthesis gas) of the
hydrogen, methanol, and dimethyl ether (DME) and some motor additions. Additionally, electrochemical processes
for fuel cells have been given.
Keywords: natural gas reforming, dry reforming, dry reforming, synthesis gas fuels, GTL technology, fuel cells

Wiśniowski R., Stryczek S.: Designing the Trajectory of a HDD Well • Drilling Oil and
Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
Each year the number of new pipeline systems made for enginerring and environmental purposes increases. Apart
from classic construction methods (open linear trenches) there are more and more frequently applied trenchless
technologies, e.g. push-through methods, microtunneling and various near-wellbore methods. Horizontal directional
well drilling methods are frequently applied. The efficiency of this use of this technology is conditioned by the
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correctly designed and performed trajectory of the well’s axis. The trajectory of a HDD well is a derivative of such
factors as: geologic and hydrogeologic conditions, morphology, existing surface and underground infrastructure, as
well as technical and technological feasibility. Basing on the assumed design data, a decision can be made as to the
type of spatial trajectory of a HDD well. The paper presents principles of determining spatial coefficients of HDD
well’s trajectories for 2D and 3D spaces, worked out at the Faculty of Drilling, Oil and Gas, AGH-UST. Accordingly,
profiles of drilling wells used in the engineering practice as well as mathematical bases for multivariant determining
parameters characterizing rectilinear and curvilinear trajectories, were presented. The proposed methods are recommended to be used for engineering applications.
Keywords: well’s designing, horizontal drilling, HDD wells

Wysocki S., Bielewicz D., Wysocka M.: Lab Research of New Cationic-Starch Based Muds
for Drilling in Shales • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
In this paper results of inestigations of new muds with cationic polymers are presented. Research was conducted
in simulted downhole conditions. Test results shown that new cationic-starch based drilling muds have very good
technological parameters.
Keywords: clay-free drilling muds, polymers

Zawisza L.: Determining Location of Reservoir Contours for Oil Deposits on the Basis of
Hydrodynamic Criteria, and Accounting for the Changing Density of Reservoir Fluids
and Capillary Pressures • Drilling Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
The size and magnitude of a reservoir trap are determined by the geologic boundaries of strata and contour of the
reservoir. The location of contours is determined by the movement of the flowing reservoir water, reservoir properties of rocks and properties of reservoir fluids.
An original methodics of mapping reservoir traps for oil is presented in the paper. The method employs both the
influence of groundwater dynamics and also variability of density of reservoir fluids and the capillary pressure effect on the location of the contours. It enables determining locations of hydrodynamic traps in a 3D space, in the
condition of flowing water and high variability of properties of reservoir rocks and reservoir fluids. The method also
enables determining reservoir contours both in the structural and stratigraphic type of reservoir.
The realization of the presented method of mapping reservoir traps in presented on the example of oil fields Pomorsko
and Czerwieńsk, occurring in the Main Dolomite beds in the Fore-Sudetes area.
Keywords: hydrodynamics, capillary pressure, petroleum traps, oil-water contacts

Zawisza L., Nagy S.: Existing and Perspective Hydrocarbon Deposits in Poland • Drilling
Oil and Gas 2007 • Volume 24 • No. 2
The present state and forecasts concerning the hydrocarbon resources are presented in the paper. The high-methane
and nitrided natural gas fields as well as oil in the Polish Lowland in the Carpathian Foredeep, the Carpathians and
in the economic zone of the Baltic Sea are discussed. The already exploited and predicted resources are presented.
The present forecasts of hydrocarbon production and perspective prospecting potential are analysed. The maps of
concessions for prospecting, exploration and production of oil and natural gas are listed, accounting for the zones
of perspective prospecting in the selected geologic formations. The program of increasing storage capacities in
underground gas storages is discussed.
Keywords: hydrocarbon deposits, exploration, exploitation, resources
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Przemysław Kapczyński*

DOŚWIADCZENIA PRODUCENTA URZĄDZEŃ
DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO
I GAZOWNICZEGO**
Przedstawiono doświadczenia wynikające z eksploatacji urządzeń gazowniczych (kurków kulowych, filtrów, podgrzewaczy, separatorów produkowanych przez wyspecjalizowaną
od kilkudziesięciu lat w tej branży firmę RMG-Gazomet Sp. z o.o.
Prezentowane rozwiązania techniczne wynikają przede wszystkim z wnikliwej
obserwacji wyrobów przez własny serwis, także z analizy techniki światowej i uwag użytkowników. Komentarz wygłaszającego referat pozwala na zapoznanie się ze skalą problemów
towarzyszących użytkowaniu urządzeń gazowniczych w szczególnie trudnych warunkach,
np. w kopalniach i magazynach gazu. Mimo że prezentowane rozwiązania konstrukcyjne są
w większości patentowo zastrzeżone, to mogą one stanowić cenny materiał dla innowacyjnych
prac prowadzonych przez zainteresowanych w branży petrochemicznej i chemicznej.
Takie otwarte potraktowanie swoich doświadczeń (i złych i dobrych) jest nowatorskie
i stosunkowo rzadko spotykane w praktyce seminaryjno-konferencyjnej.

EXPERIENCE OF RIG PRODUCERS
FOR OIL AND GAS INDUSTRY
Experiences resulting from the exploitation of gas devices (ball valves, filters, heaters,
separators by a specialist company RMG-Gazomet Sp. z o.o. are presented in the paper. The
presented solutions mainly result from a thorough observation of products by the service and
also analysis of World’s technology and opinions of users. This paper is an attempt at finding

* GAZOMET Sp. z o.o., Rawicz
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the scale of problems related with the use of gas equipment in particularly difficult conditions,
e.g. in gas fields and underground gas storages. Although the presented design solutions are
mostly patented, they still may constitute a precious material for innovative works carried
out by petrochemistry and chemistry specialists.
Such a wide approach to good and bad experiences is very novel and rarely encountered
in the seminar-conference forums.
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Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz*

MIKROBIOLOGICZNE PROCESY W INŻYNIERII
NAFTOWEJ I GAZOWNICZEJ**
W artykule omówione zostały następujące zagadnienia:
– Zastosowanie technologii intensyfikacji wydobycia i wtórnego odzysku ropy naftowej
oraz przeciwdziałanie tworzeniu się osadów parafinowych i mikrobiologiczne metody
ich usuwania.
– Likwidacja uszkodzeń strefy przyodwiertowej przy udziale mikroorganizmów,
– Metody neutralizacji biogennego siarkowodoru, powstającego w warunkach podziemnego
magazynowania gazu.
– Technologia oczyszczania gruntów z odpadów ropopochodnych, przy zastosowaniu
mikroorganizmów autochtoniczych.
Szczególną uwagę zwrócono na aspekt wdrożeniowy omawianych prac badawczych.
Powyższe metody zostały opracowane przez Instytut Nafty i Gazu i zastosowane na obiektach,
będących własnością Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie.

MICROBIAL PROCESSES IN OIL AND GAS ENGINEERING
The paper presents subsequent topics:
– Microbial enhanced oil recovery and paraffin control (prevention and cleanup).
– Biological control of formation damage.
– Methods of neutralization of biogenic hydrogen sulfide in underground gas storage
conditions.
– Remediation of soils contaminated with petroleum hydrocarbons using indigenous
microorganisms.
* Instytut Nafty i Gazu, Kraków
** Tekst na załączonym CD
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Particular attention was paid on practical aspects of discussed issues. All methods were
developed by Oil and Gas Institute and applicated on objects which are property of Polish
Oil and Gas Company.

WIERTNICTWO NAFTA GAZ • TOM 24 • ZESZYT 2 • 2007

Artymiuk Jan*

WIERTNICZE WYROBY RUROWE ZE STOPÓW ALUMINIUM**
1.

WSTĘP

Przewód wiertniczy jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych elementów w procesie
wiercenia. Awaria przewodu wiertniczego jest trudna do likwidacji, kosztowna i niejednokrotnie prowadzi do utraty otworu. Podstawową częścią przewodu wiertniczego jest kolumna
rur płuczkowych. Pojedyncza rura płuczkowa jest elementem rurowym wykonywanym bez
szwu, przy czym ich cechą charakterystyczną są spęczenia znajdujące się na końcach każdej
rury. Końce rur płuczkowych są łączone z elementami zwane zwornikami, które umożliwiają
łączenie poszczególnych rur płuczkowych ze sobą. Zworniki, ich połączenia z rurami i między
sobą stanowią newralgiczne miejsca w konstrukcji rury płuczkowej. Z reguły rura płuczkowa
jest elementem stalowym, gdzie wyznacznikiem porównawczym jest mi. „obliczeniowa masa
jednostkowa”, [6]. Odgrywa ona istotną rolę w osiąganiu głębokości wiercenia. Przy wierceniu
bardzo głębokich otworów jest to czynnik ograniczający możliwości urządzenia wiertniczego,
a w szczególności jego systemu wyciągowego. Aby zmniejszyć masę przewodu wiertniczego,
poszukuje się rozwiązań konstrukcji opartych na lżejszych materiałach. Przykładem są rury
płuczkowe wykonane ze specjalnych stopów aluminium. Prace badawcze rozpoczęto dość
dawno. Ich historia jest długa i sięga drugiej połowy lat pięćdziesiątych. Rezultaty okazały
się dość zachęcające. Pierwszy odwiert badawczy, w którym zostały zastosowane aluminiowe
rury płuczkowe został wykonany w środkowej Voldze w 1960–1962. W kolejnych latach nastąpił szybki wzrost popularności aluminiowych rur płuczkowych (ADP) zwłaszcza w Rosji,
która była ich pomysłodawcą i prekursorem, [1]. Duży wkład w rozwój rur aluminiowych
wniosły przemysł lotniczy, kosmiczny oraz morski. Część obecnie stosowanych stopów
było wykorzystywanych w produkcji łodzi podwodnych, dlatego też przez długi okres czasu
informacje o nich były utajnione. Te wczesne eksperymenty wykazały, że stosowanie rur
aluminiowych pozwala znacznie zredukować czasochłonność operacji wiertniczych, zużycie
materiałów, energię i nakład pracy. W połowie lat sześćdziesiątych, aluminiowe rury płucz* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH Kraków
** Praca wykonana w ramach badań własnych w roku 2007
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kowe zostały użyte podczas wiercenia kilku bardzo głębokich odwiertów, zaś w 1970 roku,
z ich użyciem nastąpiło rozpoznanie struktur Zachodniej Syberii poprzez grupę odwiertów
kierunkowych.
2.

ALUMINIUM I STOPY ALUMINIUM

Aluminium jest pierwiastkiem metalicznym, krystalizującym w układzie regularnym
płaskocentrycznym Al, o gęstości 2,7 g/cm3, temperaturze topnienia 660°C i temperaturze
wrzenia 2450°C. Cechuje go dobra przewodność cieplna i elektryczna (ta ostatnia wynosi 66% przewodności elektrycznej miedzi), duży współczynnik rozszerzalności cieplnej
(23,6 · 10–6 1/°C) i dość dobra odporność na korozję atmosferyczną (aluminium samorzutnie
tworzy na powierzchni cienką, ale bardzo szczelną i ściśle przylegającą warstewkę tlenku aluminium, która zabezpiecza go przed dalszym utlenianiem) oraz na działanie wody, niektórych
kwasów organicznych. dwutlenku siarki i wielu innych związków chemicznych.
Zwiększenie odporności korozyjnej aluminium (a także jego stopów) uzyskuje się przez
sztuczne wytwarzanie powłoki tlenkowej bądź chemicznie (alodynowanie) bądź elektrochemicznie (eloksalacja). Obecnie proces eloksalacji jest powszechnie stosowany w budownictwie
(blachy osłonowe, ramy okienne i drzwiowe), w przemyśle samochodowym, przy wyrobie
naczyń i sprzętu gospodarstwa domowego Warstewka tlenków Al2O3 ma grubość 5 ÷30 µm,
a jej porowatość umożliwia barwienie na dowolny kolor.
Stopy aluminium są obecnie po stopach żelaza najbardziej rozpowszechnionymi materiałami konstrukcyjnymi, znajdującymi zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu.
Dzięki wysokim wskaźnikom własności wytrzymałościowych odniesionych do gęstości
(wytrzymałości właściwej) są szczególnie ważnym tworzywem w budowie samolotów i statków kosmicznych. Na przykład w samolocie „Caravelle” różne stopy aluminium stanowiły
70% materiałów konstrukcyjnych, stale – 26%, a inne tworzywa tylko 4%. Ogólnie stopy
aluminium dzielą się na stopy odlewnicze i stopy do przeróbki plastycznej.
3.

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE
ALUMINIOWYCH RUR PŁUCZKOWYCH. OGÓLNE INFORMACJE

Obecnie wprowadza się do produkcji różne wzorcowe rozmiary ADP, [2]. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami, takimi jak rozmaitość geologicznych i technicznych warunków
wiercenia, potrzeba stosowania rur o różnych długościach i średnicy (wykonanych metodą
ciągnienia na gorąco), jak również wielka potrzeba wykonywania badań naukowych oraz
prowadzenia prac geoinżynieryjnych. Przewód składający się z aluminiowych rur płuczkowych pozwala wykonywać otwory o różnym przeznaczeniu. Konstrukcyjnie ADP występuje
w dwóch różnych rozwiązaniach. Pierwsze nawiązuje do konstrukcji przewodów stalowych
z lat 50–60, drugie jest podobne do obecnie stosowanych. Pierwsze rozwiązanie różni się
od przewodów stalowych z lat 50–60 tym, że w przewodach stalowych zwornik i rura były
wykonane ze stali, natomiast w przypadku przewodów ADP rura jest wykonana ze stopów
Al a stalowy zwornik jest na rurę nakręcany (rys. 1).
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a)

b)

c)

Rys. 1. Połączenie zwornika z rurą: a) wewnętrznie spęczaną na końcach; b) zewnętrznie spęczaną na
końcach; c) pogrubioną w części środkowej [6]

Występują tutaj dwa rodzaje połączeń:
1) z czołami oporowymi, identyczne jak przy przewodach stalowych, łączące czop i mufę
zwornika ze sobą,
2) występujące pomiędzy zwornikiem a rurą.
Stalowe zworniki na aluminiową rurę mogą być nakręcane z zastosowaniem wymaganego
momentu skręcającego za pośrednictwem standardowego trójkątnego gwintu (łączenie „na
zimno”), oraz przy pomocy trapezowego gwintu stożkowego typu TT z czołem oporowym
o zbieżności 1:32, przy użyciu cieplnej metody łączenia („na gorąco”), (rys. 2). Grubość
ścianki ADP zmienia się od 9,0 do 16,8 mm, długość od 5,5 do 12 m, zależnie od typu
i wymagań technicznych.
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ADP obecnie do wierceń poszukiwawczych najczęściej produkowane są
z dwóch typów stopów, D16T i 1953T1, [5]. Kilka standardowych rozmiarów ADP jest wyprodukowane z ochronnym spęczeniem w środku rury, chroniącym główny korpus przed zużyciem
i zwiększającym wytrzymałość rury, [4]. ADP z ochronnym spęczeniem są najczęściej stosowane przy wierceniu otworów kierunkowych i horyzontalnych. Ta modyfikacja udowodniła
swoją skuteczność w chronieniu kolumn rur okładzinowych przed wycieraniem.

a)

b)

Podziałka gwintu (5,08 mm) mierzona jest wzdłuż równoległej do osi gwintu.
Dwusieczna kąta zarysu gwintu jest prostopadła do osi gwintu.
Punkt wyjścia gwintu może znajdować się na powierzchni skośnej pomiędzy gwintem a stożkową
opaską stabilizującą.
Rys. 2. Zarys gwintu TT na rurze płuczkowej i zworniku: a) zwornik (mufa); b) rura płuczkowa
(czop) [6]
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4.

ADP Z POŁĄCZENIEM INTEGRALNYM
(STANOWIĄCYM CAŁOŚĆ Z RURĄ)

Swoiste fizyczne i mechaniczne własności stopów aluminiowych (takie jak mała twardość powierzchni i możliwość łatwego zwiercenia) wpłynęły na rozwój nowego projektu
rury płuczkowej, tak zwanej rury z integralnym połączeniem, (rys. 3). Te rury nie mają stalowych zworników i dlatego, nie mają gwintów stosowanych do połączenia ze zwornikiem.
Gwint połączeniowy jest nacięty bezpośrednio na wewnętrznie albo zewnętrznie spęczonych
końcach rury. Połączenie gwintowe jest podobne do obecnie stosowanego w obciążnikach
stalowych. Doświadczenie terenowe z takimi przewodami (5½ calowymi) z połączeniem
gwintowym o szerokim przelocie (FH) wskazały, że w granicach dopuszczalnego momentu
obrotowego, te typy połączeń mogą oprzeć się 140÷160 łączeniom i rozłączeniom, [4]. Biorąc
pod uwagę, że te rury płuczkowe są zbudowane z długimi spęczonymi końcami, ponowne
nacięcie (naprawienie) połączenia gwintowego nie sprawia żadnej trudności. Rury z tym
połączeniem są często używane w wierceniach kierunkowych i poziomych. Podczas takich
wierceń, odchylenie otworu musi być ciągle kontrolowane. Rury płuczkowe z połączeniem
integralnym są używane w niższych sekcjach przewodu wiertniczego właśnie do tego celu.
Niemagnetyczne właściwości tych rur i brak stalowych zworników pozwala przeprowadzać
badania geofizyczne (MWD, LWD), skracając jednocześnie czas tych operacji.

Rys. 3 Aluminiowe rury z połączeniem integralnym [4, 5]

5.

ZASTOSOWANIE ADP DO WIERCEŃ POSZUKIWAWCZYCH

W Rosji, ADP były używane w wiertnictwie poszukiwawczym przez ponad 30 lat. Pierwotnym przeznaczeniem ADP była redukcja nakładów pracy załogi przy wierceniu otworów
badawczych w odległych obszarach, zwłaszcza przy transporcie sprzętu wiertniczego. Zalety
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wykorzystywania tego typu rur w operacjach wierceń kierunkowych i głębokich przejawia
się poprzez efektywność przewiercania bardzo twardych formacji, w środowisku silnie
korozyjnym i wysokiej temperaturze. Jednym z ciekawszych a zarazem spektakularnych
przykładów wykorzystania ADP był odwiert Kola SD-3 (1970–1993r), którego głębokość
sięgnęła 12 262,0 m (rekordowa głębokość). W tym przypadku konfiguracja przewodu
wiertniczego opierała się głównie o ADP. Jedynie nieznaczne odcinki – bezpośrednio nad
świdrem (120÷150m) i najwyższy (500÷600m) – były wyposażone w rury stalowe z powodu
charakterystyki technologicznej i wymogów bezpieczeństwa. Zanotowano wtedy tylko 27
uszkodzeń komponentów przewodu wiertniczego, co stanowiło 7,4% wszystkich awarii.
Również na kontynencie amerykańskim rozpoczęto badania nad zastosowaniem stopów
Al na przewody wiertnicze. Do wierceń eksperymentalnych zostały użyte aluminiowe rury
płuczkowe o średnicy 164 mm (6⅝″), na wiertniczym geotechnicznym statku „Bucentaur”,
który to posiadał wyporność tylko 4470 ton. Przewodami ADP prowadzono również wiercenia na Oceanie Atlantyckim (basen Voringa – 1993, 1997 i okolice wyspy Rockall – 1994),
w Zatoce Meksykańskiej (Kanion Missisipi – 1995, Kanion Greek – 1996, okolice wzniesienia
Viosca – 1996, okolice wybrzeży wyspy Garden – 1996), Cieśninie Gibraltarskiej – 1995,
u wybrzeży Japonii – 1997 oraz niedaleko Zachodniej Afryki – 1998. Powyższe przykłady
użycia ADP świadczą o potencjale zawartym w stopach aluminiowych, [3, 4, 5].
Przemysł naftowy skupia się na produkcji pięciu standardowych rozmiarów ADP do
wierceń poszukiwawczych:
1) Średnica 24 mm, grubość ścianki 4,5 i 8,0 mm, długość 1,3 m; (odpowiednio 0,95 cala,
0,177 i 0,315 cala, 51 cali).
2) Średnica 34 mm, grubość ścianki 6,5 i 11,0 mm, długość 1,3 lub 2,9 m; (odpowiednio 1,34 cala,
0,256 i 0,433 cala, 4,3 i 9,5 ft).
3) Średnica 42 mm, grubość ścianki 7,0 i 14 mm, długość 4,3 m; (odpowiednio 1,65 cala,
0.276 i 0,551 cala, 14.1 ft).
4) Średnica 54 mm, grubość ścianki 9,0 i 16 mm, długość 4,4 m; (odpowiednio 2⅛ cala,
0,354 i 0,630 cala, 14,4 ft).
5) Średnica 71 mm, grubość ścianki 8,0 mm, długość 6,2 m; (odpowiednio 2,8 cala, 0,315
cala, 20,3 ft).
6.

ALUMINIOWE RURY PŁUCZKOWE
W OPERACJACH REKONSTRUKCYJNYCH

Prace rekonstrukcyjne w odwiercie składają się z różnych operacji. Operacje naprawcze
są najbardziej krytyczne i czasochłonne. W to wlicza się usuwanie urwanej części przewodu,
utraconej pompy głębinowej, pakerów, kabli itp. Te operacje zazwyczaj wymagają kilka
marszów przewodu wiertniczego, które prowadzą do dużych strat czasu. W odwiertach
o całkowitej głębokości 2200÷2500 m, operacje marszowe standardowo zajmują 30÷50%
całkowitego czasu prac rekonstrukcyjnych. Dodatkowo prowadzi to do wysokiego zużycia
paliwa i smarów, układu wyciągowego, klocków hamulcowych, jak również zwiększa czas
konserwacji urządzenia wiertniczego. Niepowodzenie, jakim jest utknięcie wyposażenia na
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dnie otworu, wymaga mobilizacji jednostek ratunkowych o nośności znacząco większej niż
masa przewodu wiertniczego, ze względu na siły oporu. Specjalne aluminiowe rury płuczkowe do prac rekonstrukcyjnych i zakończeniowych były konstruowane i używane w oparciu
o analizę operacji ratunkowych oraz technologię produkcji ADP, [1].

7.

GRUBOŚCIENNE ADP (ADC)

Grubościenne ADC (Aluminiowe Obciążniki Wiertnicze) są produkowane z połączeniami
integralnymi bądź ze stalowymi zwornikami. Podobnie jak standardowe ADP z połączeniami
integralnymi, ADC z połączeniami integralnymi może być używany w wierceniach kierunkowych i horyzontalnych oraz do badań geofizycznych. W dodatku, obciążniki te są używane
w BHA (dolny zestaw przewodu wiertniczego) dla łagodniejszego przejścia od sztywnych
obciążników do rur płuczkowych. Często stosowaną praktyką jest wykonywanie ADC jako
obciążniki spiralne, [1]. Poprzez ich użycie powierzchnia styku z otworem jest mniejsza niż
standardowych obciążników, podczas gdy prześwit pomiędzy ścianami odwiertu a zewnętrzną
średnicą rur pozostaje taki sam bądź jest nawet większy. Ten fakt jest pomocny przy obniżaniu
ryzyka przychwycenia dolnej sekcji przewodu wiertniczego spowodowanego różnicą ciśnień
(różnica między ciśnieniem formacji a hydrostatycznym ciśnieniem w odwiercie), jak również przy utracie ciągłości w krążeniu płuczki. Spiralne rowki obciążników, które wywołują
przepływ turbulentny płuczki, polepszają oczyszczanie dna otworu i zwiększają efektywność
pracy. Spiralne rowki na zewnętrznej powierzchni stalowych obciążników wiertniczych (SDC)
wykonuje się na specjalnie wyposażonej obrabiarce. Ta metoda obróbki posiada względnie
niską efektywność i podnosi ich koszt. Spiralne rowki na obciążnikach aluminiowych mogą
być formowane w trakcie procesu walcowania, bez potrzeby obróbki. Stosowanie obciążników
ze stopów Al z integralnym połączeniem przez firmy Samaraneft i Mangyshlakneft pokazały
ich duże możliwości rozwojowe i dużą efektywność, w którą wlicza się:
–
–
–
–
–

paramagnetyczne właściwości rur,
wysokie tłumienie drgań,
stabilizacja BHA,
zmniejszanie liczby przechwyceń BHA,
turbulentny przepływ płuczki wynikający z konstrukcji powierzchni zewnętrznej.

Użycie tych rur płuczkowych przez firmy Samaraneft, Yuganskneftegaz i Nizhnevartovskneftegaz wyróżniały się od 2 do 3 krotnym zmniejszeniem czasu operacji w porównaniu
do SDP w podobnych warunkach. Koszt prac rekonstrukcyjnych był również niższy od
20÷30%, [1, 4].
8.

ALUMINIOWE RURY WYDOBYWCZE (ATP)

Rury wydobywcze są jednym z najważniejszych elementów w przemyśle naftowo-gazowym. Ich zastosowanie może być różne, związane z pracami zakończeniowymi, eksploatacją
oraz pracami rekonstrukcyjnymi w odwiercie. Różnorodność funkcji wykonywanych przez
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rury wydobywcze związane są z działaniem różnych sił. Głównymi siłami wpływającymi na
pracujące rury są siły osiowe, które rozciągają kolumnę przez jego masę, oraz zewnętrzne
i wewnętrzne ciśnienia. Rury wydobywcze są również wystawione na działanie sił zginających
w odwiertach kierunkowych, sił oporu, które hamują osiowe przemieszczenia oraz obciążenia
temperaturowe powstałe w wyniku wahań temperatur płynów w odwiercie.
Ponadto rury wydobywcze w odwiercie są wystawione na działanie agresywnych mediów,
które mogą z czasem zmienić ich skład, a nawet doprowadzić do całkowitego zniszczenia.
Dotyczy to szczególnie kryteriów: niezawodności oraz trwałości rur wydobywczych. Wiąże
się to z odpowiednim doborem materiałów i jego krytycznych parametrów tj. wytrzymałości
właściwej i odporności na korozje. W tym wypadku użycie stopów aluminiowych jest dość
obiecujące. Maksymalna długość jednolitych rur wydobywczych spełnia eksploatacyjne wymagania najgłębszych odwiertów naftowych. Masa takiej kolumny jest 3–4 razy niższa niż
masa stalowej kolumny rur wydobywczych przy tym samym współczynniku bezpieczeństwa.
Dlatego nośność haka oraz pojemność silnika mobilnych urządzeń rekonstrukcyjnych może
być zredukowana. Rury aluminiowe posiadają niższy opór hydrauliczny niż rury stalowe.
Wynika to z mniejszej chropowatości wewnętrznej powierzchni i współczynnika tarcia. Koszty
transportu rur ze stopu aluminiowego są znacząco niższe, szczególnie podczas dostarczania rur
do niedostępnych obszarów. Te zalety są pomocne w rozwoju standardowych połączeń rur ze
stopu aluminiowego z integralnymi połączeniami zwornikowymi z zewnętrznie spęczonymi
końcami. Są wyrobami perspektywicznymi o znaczącym potencjale konstrukcyjnym. Takie
konstrukcje rur wydobywczych są obecnie stosowane w Zachodniej Syberii w odwiertach
o dużych wydajnościach wydobycia [1].

9.

ALUMINIOWE RURY OKŁADZINOWE

Praktyczne doświadczenia wykazały, że rura płuczkowa z integralnym połączeniem
może być łatwo skrawalna (podobnie jak skała średniej twardości). Ta cecha może być wykorzystana do budowy zwiercalnych kolumn rur okładzinowych. To pozwoliłyby skutecznie
izolować problematyczne interwały w otworze wiertniczym. Wtedy, podczas przewiercania
kolejnych problematycznych interwałów, kolumna pasów znajdujących się powyżej może
być zwiercona, aby zachować taką samą średnicę odwiertu. Po przewierceniu wszystkich
interwałów, nowa kolumna może być zapuszczona do ich izolacji.
Ten pomysł został przetestowany przez Samaraneft podczas wykonywania głębokiego otworu. Kolumna rur okładzinowych o średnicy 250 mm (9.8 cala), o 10 mm grubości ścianki (0.39 cala) z połączeniami integralnymi została zapuszczona na głębokość
2650÷3450 m, [1]. Przewód wiertniczy wykonał około 150 marszów przez rury okładzinowe
bez ich widocznego uszkodzenia. Podobne zadanie wykonała firma Bashneft. Użyła 220 mm
(8.66 calowe) aluminiowe rury okładzinowe. Zwiercalna aluminiowa kolumna rur okładzinowych
może zredukować ucieczki wody, ropy, gazu oraz wyeliminować inne komplikacje występujące
podczas wiercenia. Stopy aluminiowe są odporne na siarkowodór. Obecne problemy związane są
z zapewnieniem niezawodności stalowych rur okładzinowych poddanych działaniu siarkowodoru
oraz wysoki koszt specjalnych stopów stalowych odpornych na agresywne media.
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Badania nad zastosowaniem aluminiowych rur okładzinowych dotyczą rozwiązania
następujących problemów:
– Moduł sprężystości wzdłużnej aluminium jest 3 razy niższy niż stali. Ten czynnik redukuje odporność rur okładzinowych na ciśnienie zgniatające. Jest to ważna kwestia,
o której należy pamiętać przy tworzeniu nowych projektów rur.
– Korozja stopów aluminiowych jest względnie wysoka w mediach o pH > 9,5. Dlatego,
wpływ zaczynu cementowego na rury podczas ich kontaktu musi być przeanalizowany.
Muszą być przedsięwzięte specjalne ochronne środki zapobiegawcze.
Rosyjska firma Samaraneft [1] posiada duże doświadczenie z pierwszą aluminiową
kolumną eksploatacyjną rur okładzinowych. ADP z integralnym połączeniem z wewnętrznie
spęczonymi końcami zostały użyte jako rury okładzinowe. Rury te wykonane ze stopu D16T,
zostały zapuszczone do odwiertu Nr 134 o całkowitej długości 1376 m. Podczas łączenia rur
wydobywczych, gwint pokryto uszczelnieniem opartym na epoksydach i samoutwardzalnym
związku. Po tym jak przewód został postawiony i zacementowany, zanotowane ciśnienie
wynosiło 14,3 MPa. Kiedy wydatek odwiertu osiągnął 25 m3/dobę, wówczas zastosowano
eksploatację mechaniczną. Użyto elektryczną pompę głębinową osadzoną na stalowym
przewodzie rurowym. Od tego czasu, pompa była wyjmowana i naprawiana 15 razy, zaś
kolumna eksploatacyjna rur okładzinowych składająca się z połączonych integralnie ADP,
była eksploatowana przez 10 lat bez awarii. Ten przykład dowodzi o konieczności dalszego
prowadzenia intensywnych prac badawczych i konstruktorskich w celu ulepszenia aluminiowych rur okładzinowych. Rury te powinny być wykorzystywane w odwiertach, w których
zaobserwowano siarkowodór. Przewiercanie trudnodostępnych pól naftowych oraz wiertnice
o małej zdolności nośnej są czynnikami, które opowiadają się za stosowaniem aluminiowych
rur okładzinowych.

10. ALUMINIOWY RISER WIERTNICZY
Eksperymenty związane z konstrukcją ADP oraz ich eksploatacją dowiodły zdolności
stosowania rur ze stopu 1953T1 w różnych celach i środowiskach podczas wierceń morskich.
Stąd też powstał projekt stworzenia aluminiowego risera. Długości takich riserów mogą sięgać
kilku kilometrów. Doświadczenia zyskane dzięki przemysłowi morskiemu, wojskowemu oraz
lotniczemu (które niedawno stały się ogólnie dostępne) potwierdziły, że aluminiowe rury
o średnicy zewnętrznej 20 cali i większej mogą być wyprodukowane w procesie wyciskania.
Pomysł rozwoju aluminiowych riserów dla „Baikal Lake Scientific Drilling Project” (BDP)
bierze swój początek w przedsiębiorstwie „Nedra” (Yaroslavl Rosja). Prototyp 500m risera
o średnicy 9⅝” został wykonany w 1995 r. i z powodzeniem ulepszony w 1998. Składał się
z 9 m rur wykonanych ze stopu D16T o średnicy zewnętrznej 240 mm (9,45 cala), wewnętrznej 220 mm (8.66 cala) oraz zewnętrznym spęczeniem wynoszącym 270 mm (10.63 cala).
Spęczenie pozwoliło rurom na bezpośrednie połączenie bez użycia stalowych zworników.
Wynikająca z tego masa risera w powietrzu wynosiła 25 kg/m (masa w wodzie 16 kg/m).
Wstępne analizy wykonane w 1995 r. pokazały że ten projekt i wykonanie niegrubego risera
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o średnicy 245÷300 mm i długości 3–4 km jest technologicznie możliwy. Zaproponowano grupie
ISO pracującej nad standardami, włączenie rur aluminiowych wykonanych ze stopu D16T bądź
1953T1 do norm („Design of Risers for Floating Production Systems and Tension-Leg Platforms”).
Głównymi obawami są tu długoterminowa korozja oraz zmniejszanie twardości aluminiowych
rur, które mogą być ocenione wyłącznie na bazie specjalnych badań doświadczalnych. Następnym krokiem była analiza aluminiowego risera wiertniczego (ADR). Takie badania wykonano
w 1997–1998 r. Program „RISOPT” został użyty do oceny ADR zastosowanych w Basenie Campos w Brazylii (2700 m głębokości wody) oraz na Pacyfiku niedaleko Japonii (400m głębokości
wody), [3]. Risery te o średnicy wewnętrznej 485 mm (19 cali), z pięcioma pomocniczymi przewodami (dławiący, zatłaczający, wspomagający oraz dwa hydrauliczne),posiadały standardową
konstrukcję, (rys. 4). Wszystkie rury wykonano ze stopu aluminiowego podobnego do 1953T1,
a wszystkie łączniki były stalowe. Nie zastosowano żadnych elementów wyporowych. Grubość
ściany głównej rury risera została wyliczona w oparciu o współczynnik bezpieczeństwa nie
mniejszy niż 1,65 przekroju całego risera. Ta wartość została ustalona w oparciu o normy API
(1,5 krotna granica plastyczności plus 10% dodatkowo z powodu obecności naprężeń zginających).
Produkcja rur aluminiowych z tak obliczonymi wymiarami jak również rozwój kompletnych
sekcji ADR odznacza się względnie dużą żywotnością.

Rys. 4. Aluminiowy riser otoczony aluminiowymi przewodami serwisowymi [3]

Przewidywane korzyści stosowania ADR w środowisku wierceń morskich są następujące:
– mniejsza masa całkowita systemu risera,
– mniejszy czas łączenia/rozłączenia risera,
– możliwość osiągnięcia większych głębokości przy użyciu tych samych platform i urządzeń wiertniczych.
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11. PODSUMOWANIE
Wczesne prace badawcze nad wykorzystaniem stopów aluminiowych w przemyśle naftowym zaczęły się już w drugiej połowie lat pięćdziesiątych. Rezultaty okazały się dość zachęcające. W kolejnych latach, dzięki swym zaletom, aluminiowe wyroby rurowe rozprzestrzeniły
się w wierceniach kierunkowych. Mniejsza masa, redukcja czasu marszów, mniejsze straty
hydrauliczne, redukcja obciążenia pomp płuczkowych, niższe koszty transportu, niemagnetyczność, większa odporność na korozję, to główne właściwości rur ze stopów aluminiowych
stawiające je ponad standardowymi stalowymi produktami podobnego przeznaczenia.
Polski przemysł naftowy nie stosuje wiertniczych wyrobów rurowych ze stopów aluminium. Wiertnicze wyroby rurowe przynoszą największe korzyści przy odwiertach głębokich
i super głębokich. W Rosji, będącej prekursorem aluminiowych wyrobów rurowych użyto
aluminiowych rur płuczkowych przy wierceniu najgłębszego otworu SG-3 w skali światowej
o długości 12 262 m. Myślę, że warto podjąć próbę zastosowania nowych projektów rur, gdyż
może to przynieść znaczące korzyści ekonomiczne.
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1.

WSTĘP

System wyciągowy urządzenia wiertniczego, a w szczególności jego moc w dużej mierze
zależy od ciężarów podnoszonych na haku wiertniczym. Największe podnoszone masy to
kolumny rur okładzinowych, obciążenia przy prowadzeniu prac ratunkowych, oraz kolumny
przewodu wiertniczego. Osiąganie większych głębokości wiercenia, zmusza konstruktorów
do budowania coraz większych i cięższych układów wyciągowych, stosowania napędów
o dużych mocach, co bardzo podnosi koszty prowadzenia prac wiertniczych. Zmniejszenie
wymienionych parametrów jest możliwe mi. przez stosowanie lżejszych wiertniczych wyrobów rurowych. Jest to możliwe przy zastosowaniu na ich budowę materiałów, których masy
jednostkowe są znacznie mniejsze. Do takich materiałów konstrukcyjnych zaliczyć należy
stopy tytanowe, aluminiowe i kompozyty. W przemyśle wiertniczo-naftowym coraz większe
zastosowanie znajdują stopy aluminiowe i ich zastosowanie na wiertnicze wyroby rurowe,
[1, 2, 3]. Przewody wiertnicze znalazły się w grupie wyrobów o szczególnym znaczeniu.
Porównanie aluminiowych rur płuczkowych (ADP) z rurami płuczkowymi stalowymi (SDP)
jest jak najbardziej na czasie, biorąc pod uwagę szybki rozwój nowych technologii wiercenia
i większe zwrócenie uwagi na efektywność prac wiertniczych.

2.

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI

Zasięg technicznych funkcji, jakie przewód wiertniczy wykonuje, jak również rygorystyczne wymagania dotyczące wytrzymałości, niezawodności i trwałości rur, decydują
o konieczności uważnego wybierania materiału konstrukcyjnego. Materiał, z którego wykonane są rury płuczkowe posiada fizyczne i mechaniczne właściwości istotne dla danego
* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH Kraków
** Praca wykonana w ramach badań własnych w roku 2007
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geologicznego i technicznego środowiska wiertniczego. Poniżej przedstawione właściwości
są najważniejszymi wymaganiami dla materiałów konstrukcyjnych rur płuczkowych [4]:
–
–
–
–

wysoka wytrzymałość właściwa,
optymalny moduł elastyczności i współczynnik sprężystości postaciowej,
odporność na korozję,
odporność na ścieranie.

Tabela 1 przedstawia zasadnicze fizyczne i mechaniczne własności materiałów używanych na całym świecie do wytwarzania rur płuczkowych.

Tabela 1
Mechaniczne właściwości materiałów na rury płuczkowe [1]

Stop

Współczynnik
Gęstość
elastyczności
3
g/cm
104MPa

Współczynnik
sprężystości
postaciowej
(Kirchhoffa)
104MPa

Współczynnik
Poissona

Rozszerzalność
Ciepło
cieplna
właściwe
w
J/kg °C
10-6/°C

Stalowy

7,85

21,0

7,9

0,27

11,4

500

Aluminiowy

2,78

7,1

2,7

0,30

22,6

840

Tytanowy

4,54

11,0

4,2

0,28

8,4

460

3.

WYTRZYMAŁOŚĆ WŁAŚCIWA MATERIAŁU

Masa przewodu wiertniczego jest funkcją gęstości materiału konstrukcyjnego, współczynnika jego rozmiaru/kształtu, oraz długości. Masa przewodu jest dyktowana poziomami
obciążeń nominalnych, które rozciągają przewód, podczas gdy jest zapuszczony w otworze.
Wytrzymałość właściwa materiałów jest brana pod uwagę przy ocenie możliwości wykorzystania różnych materiałów do produkcji rur. Wytrzymałość właściwa materiału to stosunek
granicy plastyczności do ciężaru właściwego materiału.
I

S0,2

Jm ,

gdzie:
S0,2 – granica plastyczności materiału,
γm – ciężar właściwy materiału.
Wytrzymałość właściwa materiału jest mierzona w jednostkach długości. Charakteryzuje
ona maksymalną długość jednowymiarowego przewodu wiertniczego wiszącego w powietrzu,
gdy poziomy naprężeń w miejscu zawieszenia sięgną maksymalną granicę plastyczności ma706

teriału. Fakt, że przewód wiertniczy w płuczce jest lżejszy w wyniku działania siły wyporu, co
powinno być wzięte pod uwagę podczas obliczeń. Tak więc, biorąc pod uwagę współczynnik
bezpieczeństwa (n), wytrzymałość właściwą można przedstawić wzorem:

I

S0,2
n(J m  J l )

,

gdzie γl – ciężar właściwy płuczki
Rysunek 1 przedstawia potencjalne długości jednowymiarowych przewodów w otworach
z płuczką. Zacienione obszary wskazują dopuszczalne długości przewodów wiertniczych
dla każdego typu stopu. Te długości są wyliczone z uwzględnieniem potencjalnej zmiany
granicy sprężystości (plastyczności) materiału oraz ciężaru właściwego płynów wiertniczych,
(1,0 ÷2,0 g/cm3).

Rys. 1. Głębokość zapuszczania rur płuczkowych wykonanych z różnych materiałów [1]

Jednowymiarowy przewód ADP jest najdłuższym możliwym do zawieszenia (wykres).
Dlatego, w oparciu o ten parametr, można wnioskować, że stopy aluminiowe stanowią najlepsze rozwiązanie przy produkcji rur płuczkowych.
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4.

ODPORNOŚĆ NA WIELOKROTNE ZGINANIE
I NAPRĘŻENIA DYNAMICZNE

Jednymi z najważniejszych parametrów materiałów tworzących rury płuczkowe są:
moduł sprężystości (E – Younga) i moduł odkształcenia postaciowego (G), które znacząco
wpływają na stan naprężeń przewodu wiertniczego. Kiedy przewód obraca się w otworze,
podlega zmiennym naprężeniom zginającym:

Sb
gdzie:

S 2 Edf 0
4 L20

d = średnica rury płuczkowej,
f0 = odkształcenia zginające,
L0 = długość osi półfali zgiętego przewodu.
W przybliżeniu możemy przyjąć, że wielokrotne naprężenia zginające rury płuczkowej
są proporcjonalne do modułu sprężystości materiału (pozostałe współczynniki są równe). Ich
stosunek dla rur aluminiowych (ADP), tytanowych (TDP) oraz stalowych (SDP) wynosi:
V A : V J : V S 1:1,55 : 2,96.
Rysunek 2 przedstawia rezultaty obliczeń naprężeń zginających przy użyciu Equation
2–3 dla ADP, TDP i SDP w różnych stosunkach średnicy pomiędzy rurą a otworem.

Rys. 2. Naprężenia zginające 146 mm (5 ¾ cala) rur płuczkowych przy różnych średnicach otworu

Dynamiczne naprężenia rozciągające wywołane ustawieniem ciężkiego przewodu
wiertniczego na elewatorze bądź klinach hydraulicznych w trakcie operacji zapuszczania,
wyciągania można obliczyć ze wzoru:
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SD

V

EJ m
q

gdzie:
V = prędkość marszu przewodu,
q = masa jednostkowa rury płuczkowej.
Naprężenia dynamiczne podczas marszu przewodu są proporcjonalne do

EJ m
q

(wszy-

stkie inne współczynniki są równe). Ich proporcje dla materiałów konstrukcyjnych rur płuczkowych (ADP, TDP, SDP) wynoszą: 1:1,6:2,9. Kiedy przewód zawiedzie podczas operacji
zapuszczania lub wyciągania, najniższa część przewodu opada na dno.
Następny wzór służy do obliczenia najwyższej siły dynamicznej w rurze, która spada
z wysokości h, dla określenia stopnia deformacji części przewodu, który utknął w otworze:
SD

J ml 1 

6 Eh

J ml 2

gdzie: l = długość części przewodu traconego.
Ponieważ materiał, z którego produkuje się rury płuczkowe o niższym współczynniku
sprężystości posiada z reguły mniejszy ciężar właściwy, stąd można wywnioskować, że
dynamiczne obciążenia przewodu przy obniżonym E jest również mniejsze, kiedy przewód
uderza o dno.
Poniższy wzór służy do obliczenia efektywnych dynamicznych naprężeń skręcających
dla przypadków, kiedy świder, elementy BHA bądź przewód zaklinuje się w otworze:
WD

Z  d GJ m
2

q

gdzie:
G = moduł sprężystości poprzecznej (Kirchhoffa) materiału konstrukcyjnego rur,
ω = prędkość obrotowa.
Konsekwentnie, dla takich samych prędkości obrotowych i jednakowych średnic rur,
te naprężenia dla rur aluminiowych, tytanowych i stalowych będą w tej samej proporcji, co
GJ m
to jest: 1:1,6:2,9.
q

Podczas operacji uwalniania przewodu wiertniczego, kąt skręcenia przewodu jest używany do kontroli momentu obrotowego. Kąt skręcania jest obliczany za pomocą następującego
wzoru:

Mo

MLst
GI p
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gdzie:
M – moment skręcający,
Lst – długość przewodu mierzona od dna otworu do punktu utknięcia,
I – biegunowy moment bezwładności części rurowej.
Kąt skręcenia przewodu wiertniczego jest odwrotnie proporcjonalny do modułu odkształcenia postaciowego materiału, z którego wykonane są rury płuczkowe.
Te obserwacje prowadzą do wniosków, że oba współczynniki sprężystości i odkształcenia postaciowego dają stopom aluminiowym niezaprzeczalną przewagę nad stalowymi
i tytanowymi stopami.

5.

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Korozyjne czynniki atakują powierzchnie rur płuczkowych w otworze wiertniczym.
Korozja równomierna, zmęczeniowa, wżerowa, selektywna, międzykrystaliczna oraz korozja
warstwowa może dotknąć wszystkie rury płuczkowe.
Korozja równomierna jest rezultatem szybkiego zużywania rury płuczkowej, zmniejsza
tym samym jego siłę nośną i prowadzi do wcześniejszej nieprzydatności rury. Selektywna,
międzykrystaliczna oraz warstwowa korozja są najbardziej niebezpieczne. Analiza odporności na korozję różnych materiałów konstrukcyjnych wskazuje na przewagę tytanowych i
stalowych stopów nad aluminiowymi dla głównych typów zużycia korozyjnego. Siarkowodór
jest wyjątkiem, gdyż odporność aluminium na to medium jest wyższa. Korozja ADP zależy
głównie od składu, agresywności i temperatury płynu, z którym przewód wiertniczy ma
styczność oraz od czasu kontaktu. Badania nad korozyjnością ADP prowadziły do następujących wniosków:
– pH płynów wiertniczych znacząco wpływa na proces korozji. Niszczenie się mikrostruktury materiału jest znikome przy pH 7,0÷9,5 a szybko wzrasta, gdy pH przekroczy
10,5;
– korozja ADP przyśpiesza w wyższych temperaturach;
– warstwa tlenku, która pokrywa powierzchnię rur w trakcie jej kontaktu z tlenem, zapewnia
dobrą ochronę rur przed korozją. Jednak tarcie płynów wiertniczych o dużej zawartości
ciał stałych mogą uszkodzić film ochronny podczas przepływów turbulentnych; rezultatem tego jest szybsza korozja.
Podczas stosowania płuczek wysoce zasolonych zawierających dużo H2S, ADP zademonstrowało dużą odporność korozyjną. Dowodzi to, że aluminium jest potencjalnie dobrym
materiałem stosowanym z płuczką wiertniczą.
Główna metodą ochrony ADP przed korozją jest dodawanie inhibitorów korozji do
płuczki. Polifosforan sodu i oparte na potasie inhibitory stabilizujące są najczęściej stosowane. Także pokrycie smołą całej wewnętrznej powierzchni ADP oraz gruba warstwa
anodowa pokrywająca całą powierzchnię rury są skutecznymi środkami ochrony przed
korozją.
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6.

ZUŻYCIE ŚCIERNE

Tarcie miedzy rurą płuczkową a otworem bądź ścianami rur okładzinowych powoduje
zużycie ścierne. To zużywanie jest funkcją twardości powierzchni materiału tworzącego
rury, czasu tarcia, właściwości ściernych skały, siły reakcji podłoża (ściany) oraz smarnych
właściwości płynów wiertniczych. Twardość w skali Brinella stopu aluminiowego używanego
do produkcji ADP wynosi 120÷140 HB, jest 1,5÷2,0 razy mniejsza niż twardość powierzchni SDP. Dlatego ADP jest bardziej podatne na zużycie niż SDP i TDP, gdy wszystkie inne
współczynniki są równe. Jednakże, biorąc pod uwagę, że ADP posiada mniejszy ciężar, siły
reakcji wywołane pod wpływem naprężeń przewodu są znacząco niższe niż SDP. Skutkiem
tego jest niższe zużycie ADP w porównaniu z SDP, gdy wszystkie inne czynniki są równe.
Ścierne cząstki występujące w płynach wiertniczych, krążących z dużą prędkością wewnątrz
rur płuczkowych powodują zużywanie wewnętrznych ścian. Ten proces jest bardziej intensywny w strefach przejściowych wzdłuż wewnętrznej średnicy (połączenia rur płuczkowych,
połączenie ze zwornikiem) w wyniku przepływów burzliwych płynów wiertniczych. Ten
proces jest bardziej intensywny z ADP a mniej z SDP i TDP.
7.

TŁUMIENIE WIBRACJI

Bardziej skuteczne środki tłumienia i kontroli wibracji w systemie świder/przewód może
być zaprojektowany w oparciu o fizyczne i mechaniczne właściwości materiałów stosowanych
do produkcji rur płuczkowych. W stosunku do stali, stop aluminiowy posiada dużą zdolność
do absorbowania i elastycznego rozpraszania energii wibracji. Badania przeprowadzone
w Rosji wykazały ze wszystkie rodzaje rur płuczkowych ze stopów aluminiowych mają
podobną zdolność pochłaniania wibracji. Również grubościenne ADP posiadają około 50%
wyższą zdolność niwelowania drgań niż stal. ADP z połączeniami przegubowymi posiada
współczynnik tłumienia 30÷35% niższy niż sztywno połączone ADP.
8.

KORZYŚCI EKONOMICZNE STOSOWANIA ALUMINIOWYCH
RUR PŁUCZKOWYCH

Techniczne i ekonomiczne parametry związane z wierceniem zależą od ciężaru przewodu
wiertniczego. Przy tej samej zdolności nośnej urządzenia wiertniczego, łączny czas marszu
po ukończeniu operacji wiertniczych w otworze jest wprost proporcjonalny do zużycia mocy
dla tych operacji. Jednocześnie, zużycie energii (mocy) zależy od rozkładu masy w sekcjach
przewodu jak również od całkowitej masy przewodu. Masa przewodu wiertniczego jest funkcją gęstości materiału konstrukcyjnego, jego wymiarów oraz głębokości otworu. Ponieważ
przewód wiertniczy pracuje w otworze wypełnionym płuczką, siły wyporu wpływają na jego
pracę redukując masę. Poniższy wzór opisuje redukcję masy:
Ko

( U m  Ul )

Um

,

gdzie: ρm i ρl to gęstości materiału konstrukcyjnego i płuczki.
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Rysunek 3 przedstawia korelacje pomiędzy współczynnikiem wyporu (współczynnik
redukcji masy) rur płuczkowych ze stopów: aluminiowego, tytanowego i stalowego, a gęstością płuczki. Współczynnik wyporu dla ADP w płuczce o gęstości 1,2 g/cm3 wynosi 0,57,
podczas gdy dla stali wynosi 0,85. Oznacza to ze przewód aluminiowy w płuczce o gęstości
1,2 g/cm3 redukuje nieomal o połowę swoją masę w powietrzu, w porównaniu ze stalowym
przewodem, który jest tylko o 15% lżejszy. To bardzo dobry wynik.

Rys. 3. Współczynniki wyporu dla rur aluminiowych, stalowych i tytanowych [1]

Kilka testów terenowych przeprowadzono w celu oceny rzeczywistych technicznych
i ekonomicznych zalet ADP. Testy polowe określiły bardziej dokładne wartości zmniejszania
czasu, który może być wystąpić dla pewnych operacji marszowych po zamianie SDP na ADP.
Podobne urządzenia wiertnicze (firmy Samaraneft) z podobnym wyposażeniem mechanicznym
zostały użyte do testów, [1, 4].

Rys. 4. Moc zużyta do wyciągania przewodu ADP i stalowego [1]
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Tabela 2 przedstawia wyniki tych testów.
Używanie ADP prowadzi do znacząco niższego zużycia mocy dla operacji marszowych.
Rysunek 4 przedstawia typowe zużycie mocy wyciągu wiertniczego w różnych prędkościach
wyciągania rur aluminiowych i stalowych.
Tabela 2
Czas marszu (w sekundach) dla ADP i SDP przewodów wiertniczych [1]

Rodzaj operacji

SDP, wielokrążek
linowy (5 × 6)

Δ Czasu
dla
ADP
Otwór 51 Otwór 189 Otwór 181 Otwór 185 Otwór 190 SDP ADP
ADP, wielokrążek linowy (3 × 4)

Średnio

Wyciąganie z otworu
Drugi bieg

–

108,9

67,2

65,9

68,9

108,9 67,3

41,6

Trzeci bieg

–

65,7

43,3

42,8

42,9

65,7 43,0

22,7

49,7

45,5

29,8

28,1

28,8

45,7 28,9

16,8

Umieszczanie rur
płuczkowych
w klinach

3,6

2,2

3,0

2,9

2,8

Odpięcie
elewatora,
popuszczenie
i rozłączanie pasa
rur

35,8

29,7

19,4

21,0

21,7

5,3

5,9

7,6

6,0

6,1

Czwarty bieg

Odstawienie
i odpięcie
elewatora
Suma

2,9

2,9

0

32,7 20,7

12,7

5,6

6,6

–1,0

30,5 24,4

6,1

+110,8
Zapuszczanie do otworu

Zapięcie
i skręcenie
przewodu

30,7

30,4

22,3

26,6

24,2

Zwolnienie
z klinów

1,4

–

1,5

1,1

–

Zapuszczanie

24,8

20,7

15,9

19,1

19,3

Odstawienie
elewatora

5,2

3,7

2,4

2,7

3,2

4,5

4,1

0,4

Umieszczanie
pasów na klocku

6,5

4,7

5,7

5,6

6,5

5,7

5,9

–0,2

Suma

1,4

1,3

0,1

22,7 18,1

4,6

+11,0
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Tabela 3
Porównanie rur płuczkowych aluminiowych Reynoldsa (ADP) ze stalowymi rurami płuczkowymi
(SDP), w odmianie wytrzymałościowej E [1]
Średnica rury (mm)
Właściwości rury
płuczkowej

73

89

102

V

4

127

140

ADP SDP ADP SDP ADP SDP ADP SDP ADP SDP ADP SDP
Średnica zewnętrzna
(mm)

85,1

73,0

94,0

89,0 106,7 101,6 116,8 114,3 130,8 127,0 144,3 139,7

Średnica wewnętrzna
(mm)

54,6

54,6

68,0

70,2

83,3

84,8

91,4

Grubość ścianki (mm)

15,2

9,2

13,0

9,4

11,7

8,4

12,7

Średnica zewnętrzna
zwornika (mm)

97,2 104,1 108,6 118,8 121,4
8,6

13,3

9,2

12,7

9,2

104,8 104,8 120,7 120,7 146,1 146,1 155,6 155,6 177,8 177,8 178,3 178,3
Jednostkowa masa rury ze zwornikiem (kg/m)

W powietrzu

11,0

16,3

11,7

20,7

14,4

23,2

16,0

26,6

20,5

31,8

21,5

34,8

W płuczce 1,2 g/cm3

6,7

13,8

7,2

17,5

9,0

19,6

10,3

22,5

13,2

26,9

13,9

29,5

W płuczce 1,7 g/cm3

5,1

12,7

5,5

16,2

7,1

18,2

7,9

20,9

10,4

25,0

10,9

27,4

Zdolność wytrzymałościowa (kN)
Dopuszczalna granica 1266
rozciągania

973

1348

1233

1423

1296

1696

1498

2006

1796 2138

1985

Maksymalna nośność

1566

1352

1725

1703

1811

1798

2157

2079

2552

2497 2728

2747

Granica skręcania dla
siły = σ0,2 (kN-m)

21,5

15,9

28,6

26,6

33,9

33,8

47,5

44,6

64,4

59,1

76,8

72,7

Granica zgniecenia
(MPa)

99,6

91,1

84,9

77,8

69,0

62,6

68,9

57,3

65,3

55,6

56,8

48,9

84,5 102,4

83,9

92,9

78,6

69,8

67,9

81,5

Granica rozrywania
dla siły = σ0,2 (MPa)

130,6 156,3 130,5 130,6

Średnia wartość zużycia mocy dla ADP stanowi połowę tego, co przy rurach stalowych.
Rysunek 4 pokazuje również, że przewód ADP został wyciągnięty szybciej. Analiza technicznych i ekonomicznych parametrów wierceń w obszarach o podobnych warunkach i za
pomocą tego samego wyposażenia wiertniczego wskazuje, że ADP (w odróżnieniu od SDP)
obniża czas operacji marszowych o około 18÷35%. Dodatkowo zauważono znaczący spadek
zużycia mocy dla tych operacji.
Nie ma wątpliwości, że stosowanie ADP podczas wiercenia oszczędza zasoby materiałowe i czas, w świetle faktów, że zużycie paliwa i smarów, liny wielokrążkowej, klocków
hamulcowych, części zapasowych sprzętu wyciągowego wiertnicy jest proporcjonalne do
zużycia energii (mocy). Hydrauliczny opór ADP jest także niższy o około 15÷25% niż SDP
z powodu specyficznych właściwości powierzchni ADP. Przekłada się to na mniejsze straty
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hydrauliczne i większą efektywność pracy. Technologiczne i ekonomiczne zalety ADP mogą
być oparte o porównanie technicznych parametrów standardowej długości ADP wyprodukowanych przez firmę Reynolds z SDP w odmianie wytrzymałościowej E (według API).
Tabela 3 prezentuje dane dla stopu ADP 2024-T6, który jest podobny do rosyjskiego D16T
jeśli chodzi o właściwości mechaniczne. Tabela 3 pokazuje, że ADP przewyższa w działaniu
rury płuczkowe stalowe w odmianie wytrzymałościowej E podobnych rozmiarów.

9.

PODSUMOWANIE

Wczesne prace badawcze nad wykorzystaniem stopów aluminiowych w przemyśle
naftowym zaczęły się już w drugiej połowie lat pięćdziesiątych. Rezultaty okazały się
dość zachęcające. W kolejnych latach, dzięki swym zaletom, aluminiowe wyroby rurowe
rozprzestrzeniły się w wierceniach kierunkowych. Mniejsza masa, redukcja czasu marszów, mniejsze straty hydrauliczne, redukcja obciążenia pomp płuczkowych, niższe koszty
transportu, niemagnetyczność, większa odporność na korozję, to główne właściwości rur ze
stopów aluminiowych stawiające je ponad standardowymi stalowymi produktami podobnego
przeznaczenia, [2, 3, 4]. W Rosji, będącej prekursorem aluminiowych wyrobów rurowych
użyto aluminiowych rur płuczkowych przy wierceniu najgłębszego otworu SG-3 w skali
światowej o długości 12 262 m. Dzięki wieloletnim doświadczeniom rosyjskich inżynierów
i naukowców w projektowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu aluminiowych rur płuczkowych
możemy ocenić możliwości wykorzystania tych produktów do wierceń poszukiwawczych.
Rosyjski przemysł metalurgiczny z pewnością zapisał się w kartach historii przemysłu naftowego jako twórca nowych elementów przewodu wiertniczego. Aluminiowe rury sprawdzają
się przy wierceniach kierunkowych, zwłaszcza przy bardzo długich i skomplikowanych jak
Z-11 na wyspie Sachalin wykonany przez „Exon Neftegas Ltd.”. Otwór wiertniczy posiadał
11,28 km długości, co stanowiło rekord dla tego typu odwiertów (ExtendedReach Drilling).
Innym dobrym rozwiązaniem jest stosowanie aluminiowych rur płuczkowych w wierceniach
morskich bez risera. Często statki wiertnicze wykonujące tego typu operacje posiadają ograniczoną (małą) ładowność. Główną zaletą stosowania w takich warunkach (w porównaniu do
stalowych rur) jest potencjalna możliwość zwiększania głębokości wody podczas używania
tego samego statku wiertniczego o ograniczonej ładowności. Dla przykładu, podczas wierceń
geotechnicznych ze statków „Busentaur” i „Bavenit” przy użyciu stalowych rur płuczkowych,
maksymalna głębokość wody sięgała 500 m. Firma „Aquatic” z zastosowaniem tych samych
statków, ale aluminiowych rur płuczkowych uzyskała możliwość wiercenia w wodach głębokich sięgających 1500 m. Wiertnicze wyroby rurowe przynoszą największe korzyści przy
odwiertach głębokich i super głębokich.
Porównanie ADP z SDP wskazuje, że należy bardziej intensywnie podjąć prace badawcze
i konstrukcyjne nad przewodami wiertniczymi w kierunku ich powszechnego stosowania
w przemyśle naftowym. Powyższe porównanie w niektórych aspektach wskazuje wyższość
stosowania rur ADP nad SDP. Polski przemysł naftowy nie stosuje wiertniczych wyrobów
rurowych ze stopów aluminium. Myślę, że warto podjąć próbę zastosowania nowych projektów rur, gdyż może to przynieść znaczące korzyści ekonomiczne.
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BADANIA ZUŻYCIA KOROZYJNEGO RUR WYDOBYWCZYCH
STOSOWANYCH W ODWIERCIE PODZIEMNEGO MAGAZYNU
GAZU SWARZÓW 22**
1.

KOROZJA, KLASYFIKACJA OKREŚLEŃ

Procesy niszczenia metali przez chemiczne lub elektrochemiczne reakcje z otaczającym je
środowiskiem nazywa się korozją. Procesy korozji zaczynają się na granicy metal-środowisko,
tzn. na powierzchni metalu. Modelem fizycznym odpowiadającym definicji jest ciało stałe – metal
i otaczające go środowisko ciekłe lub gazowe. W zależności od mechanizmu procesów rozróżnia
się korozję chemiczną i elektrochemiczną. Istnieją jeszcze inne podziały, np. w zależności od
wpływu innych czynników współdziałających z zasadniczym mechanizmem procesu korozyjnego jak podział na korozję naprężeniową, zmęczeniową, cierną, pękanie korozyjne (czynnik
mechaniczny działający bezpośrednio na metal) elektrokorozję, czyli korozję wywołaną przez
prądy błądzące, (czynnik elektryczny) oraz korozję biologiczną (czynnik biologiczny).
Rodzaj środowiska agresywnego uwydatnia się w określeniach: korozja atmosferyczna, korozja gazowa (w gazach suchych), korozja morska (w wodzie morskiej), korozja ziemna, itd.
W zależności od rodzaju zniszczenia korozyjnego rozróżnia się: korozję ogólną i miejscową. Korozja ogólna może być równomierna i nierównomierna. Korozja miejscowa występuje jako plamowa, punktowa, wżerowa i międzykrystaliczna. Podane powyżej wybrane
klasyfikacje rodzajów zniszczeń korozyjnych wiąże się w każdym przypadku z głównym
mechanizmem procesu i jego warunkami.
2.

KONSTRUKCJA ODWIERTU SWARZÓW 22

Coraz częściej przy wydobywaniu węglowodorów mamy do czynienia z tzw. środowiskiem kwaśnym wywołanym przez zawartość w gazie ziemnym siarkowodoru.
Problem ten występuje m. in. przy eksploatacji podziemnego magazynu gazu Swarzów.
* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH Kraków
** Praca wykonana w ramach badań statutowych w 2007 r.
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Rys. 1. Konstrukcja odwiertu Swarzów 22
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Występujący w gazie magazynowym siarkowodór powoduje korozję, w szczególności rur wydobywczych i rur instalacji napowierzchniowej, co wpływa na parametry eksploatacyjne pracy
magazynu i jego stan techniczny. Destrukcyjne oddziaływanie siarkowodoru powoduje, że odwiert traci swoje parametry eksploatacyjne, znacznie szybciej zostaje zanieczyszczony produktami korozji, wymaga czyszczenia i przemywania odpowiednimi płynami. Szczególnie mocno to
zjawisko występuje w odwiercie Swarzów 22. Odwiert poddano rekonstrukcji, w zakresie której
wyciągnięto rury wydobywcze i zdecydowano poddać je badaniom wytrzymałościowo-strukturalnym celem stwierdzenia stopnia uszkodzenia rur przez korozję w wyniku przebywania ich
w środowisku kwaśnym, oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy występująca w odwiercie
Swarzów 22 korozja, nie ma charakteru korozji wodorowej i czy w związku z tym może wystąpić zjawisko kruchości wodorowej i jego szczególne objawy, zwane pękaniem wodorowym.
Upraszczając proces korozji wodorowej, można powiedzieć, że wodór w strukturze krystalicznej żelaza powoduje kruchość wodorową stali, tj. utratę jej plastyczności. To zjawisko głównie
występuje w odcinkach poddanych naprężeniom rozciągającym. Kolumna rur wydobywczych
jest konstrukcją, która zawieszona w wieszaku głowicy eksploatacyjnej podlega statycznemu
rozciąganiu pochodzącemu od własnego ciężaru. Największe rozciąganie występuje w odcinku
górnym i zmniejsza się w kierunku spodu odwiertu. Na powierzchni odwiert wyposażony
jest w głowicę eksploatacyjną 6⅝″ – 21 MPa, z której gaz gazociągiem dopływa do ośrodka
centralnego, gdzie następuje jego separacja, osuszanie i pomiar ilościowy.
Konstrukcję odwiertu Swarzów 22 przedstawia rysunek 1:
– do głębokości 150,5 m zapuszczone są rury¸ 9⅝″ z gwintem zaokrąglonym API, wykonane ze stali J55, grubość ścianki 10,3 mm, cementowane do wierzchu;
– do głębokości 678 m zapuszczone są rury¸ 6⅝″ z gwintem VAM wykonane ze stali K55,
grubość ścianki 10,6 mm, perforowane na odcinku 652,5 m÷661,0 m, cementowane do
wierzchu;
– rury wydobywcze ∅ 2⅞″, zapuszczone były do głębokości 661,0 m, (tab. 1).
Tabela 1
Parametry konstrukcji odwiertu Swarzów 22
Rury ø 9⅝″ c.d.w. Rury ø 6⅝″ c.d.w.
Lp

Odwiert
Typ
gwintu

1.

3.

Swarzów 22

API

Głęb.
(m)

Typ
gwintu

0÷150,5 VAM

Głęb.
(m)

Interwał
perforacji
Rury ø 6⅝″
(m)

0÷678,0 652,5÷661,0

Rury
wydobywcze
ø 2⅞″
Typ
gwintu

Głęb.
(m)

Zaokrą661,0
glony API

CHARAKTERYSTYKA WYMIAROWA BADANYCH RUR
WYDOBYWCZYCH ø 2⅞″
Poddane badaniom kawałki rur są pokazane na rysunku 2 i opisane w tabeli 2.
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Badaniom poddano odcinki rur wydobywczych ø 2⅞″ (rys. 2) z:
– głębokości 0,0÷0,8 m, oznaczony jako 1,
– głębokości 331,0÷333,0 m, oznaczone jako 2′ i 2″,
– głębokości 660,0÷661,0 m (koniec kolumny rur wydobywczych), oznaczone jako
3′ i 3″.

Rys. 2. Elementy rur wydobywczych 2⅞″
przeznaczone do badań wytrzymałościowo-strukturalnych
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Tabela 2
Rury wydobywcze ø 2⅞” poddane badaniom
Oznaczenie
kawałka
rury

Długość

Głębokość

Średnica
zewnętrzna

Grubość
ścianki

m

m

mm

mm

1

1

0,80

0,8

73,5÷73,6

2

2’

0,807

~331,0

73,5÷73,6

5,7÷5,8

Mała korozja
zewnętrzna

3

2’’

1,507

~331,0÷333,0

73,6÷73,8

5,7÷5,8

Mała korozja
zewnętrzna

4

3’

1,494

~660,0÷661,0

73,3÷73,8

5,4÷5,7

Wierzch rury
filtrowej, duża korozja
zewnętrzna

5

3’’

0,88

~661,0

73,5÷73,6

5,4÷5,5

Koniec rury filtrowej,
mała korozja
zewnętrzna

Lp

Uwagi
Odcinek ze złączką

Rura 1, w górnym końcu posiadała nakręconą złączkę. Po odkręceniu stwierdzono, że
połączenie posiada gwint zaokrąglony API o zarysie pokazanym na rysunku 3 i w tabeli 3
oraz wymiarach dotyczących rur przedstawionych w tabeli 4.

Rys. 3. Zarys gwintu zaokrąglonego rur wydobywczych ø 2⅞”. Wymiary, patrz tabela 3
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Tabela 3
Wymiary wysokości gwintu zaokrąglonego rur wydobywczych ø 2⅞”
wg normy ISO 10422 (API Std. 5B). Patrz rysunek 3
Element gwintu
H

8 podziałek
na cal
p = 3,175 mm

= 0,866p

2,750

hs = hn = 0,626p – 0,178

1,810

srs = srn = 0,120p + 0,051

0,432

scs = scn = 0,120p + 0,127

0,508

Tabela 4
Wymiary i masy rur wydobywczych, spęczanych zewnętrznie wg PN-EN ISO 11960:2005

Wyróżnik

Średnica
zewnętrzna
D

Rury
z gwintem i złączką,
spęczane zewnętrznie

Grubość
ścianki
t

Średnica
wewnętrzna
d

Rury
gładkie
mρe

cal

mm

kg/m

mm

mm

kg/m

∅ 2⅞”

73,03

9,67

5,51

62,00

9,17

Tolerancja 1)
+2,38
1)

–0,79

Tolerancja 1)
–12,5 %

Podane wielkości tolerancji stosują się do średnicy zewnętrznej na odcinku rury gładkiej bez spęczenia.

Przeprowadzone badania geometryczne potwierdziły, że badane rury wydobywcze spełniają wymagania normy PN-EN ISO 11960:2002 w zakresie średnicy zewnętrznej, grubości
ścianki na odcinku rury gładkiej bez spęczenia, oraz wymagania zawarte w normie ISO 10422
dotyczące zarysu gwintu.

4.

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWO-STRUKTURALNE
RUR WYDOBYWCZYCH ø 2⅞″ Z ODWIERTU SWARZÓW 22

4.1. Wybór próbek do badań
Z wybranych odcinków rur wykonano próbki i poddano je następującym badaniom:
–
–
–
–
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składu chemicznego,
własności wytrzymałościowych,
udarności z części gwintowanej,
twardości.

Próbki do badań wyselekcjonowano z następujących odcinków rur:
– odcinek rury z głębokości 0,8 m z połączeniem gwintowym – czop z częścią spęczaną
i nakręconą na niego złączką (mufa);
– odcinek rury z głębokości 331,0 m, rura mniej skorodowana;
– z dolnego odcinka rury z głębokości 661,0 m, z calizny tuż nad filtrem, rura najbardziej
skorodowana.
4.2. Badania makroskopowe rur wydobywczych ∅ 2⅞″ z odwiertu Swarzów 22
Analiza makroskopowa badanych rur wskazuje, że rura 2′ i 2″ pobrana z głębokości
331,0 m na powierzchni zewnętrznej jest skorodowana nieznacznie (rys. 2), natomiast rura
1, a szczególnie 3′ pobrana z głębokości 661 m jest bardziej skorodowana tak na zewnątrz
jak i wewnątrz. Wygląd wewnętrznej powierzchni rury przedstawiają rysunki 4–6. Na rysunkach widać wyraźnie, że wnętrze rury wydobywczej pokryte jest osadem składającym się
z kilku warstw. Warstwa najbliższa powierzchni rury to zgorzelina powstała w wyniku korozji,
na niej widoczna jest co najmniej jedna warstwa koloru szarego o tłustawej konsystencji.
Na tej warstwie znowu pojawia się rdzawa warstwa zgorzeliny, którą przykrywa ostatnia
a)

b)

Rys. 4. Obraz wnętrza rury 3′ (a) i jej poprzeczny przekrój (element 1, połówka 1B) (b)
a)

b)

Rys. 5. Poprzeczny przekrój i wnętrze w miejscu wypiętrzenia rury 3′ (element 5) (a),
oraz przekrój (połówka 5A) (b)
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a)

b)

Rys. 6. Obraz wnętrza rury 3′ (element 6) (a) oraz przekrój w miejscu wypiętrzenia (b)

warstwa osadu w kolorze kremowo-szarym. Osad występujący w postaci kilku warstw
tworzy wewnętrzną powłokę o znacznej grubości od 0,5 mm do 2,0 mm. W niektórych miejscach występują wypiętrzenia (rys. 4–6), które są nagromadzeniem większej ilości osadów,
a w szczytowych miejscach pokazują rozwarstwienia pomiędzy poszczególnymi warstwami.
Wielkość wypiętrzenia dochodzi do ~18,0 mm.
Po zdjęciu osadu powierzchnia wewnętrzna rury pokryta jest zgorzeliną w kolorze
rdzawym (rys. 7–9). Jest to produkt bezpośredniej korozji. Po oczyszczeniu powierzchni
wewnętrznej i zewnętrznej badanych elementów rury wydobywczej wizualnie stwierdzono
ubytki korozyjne w postaci wgłębień z miejscowymi wżerami występującymi szczególnie
na powierzchni zewnętrznej (rys. 9).

Rys. 7. Wygląd rury silnie skorodowanej od strony wewnętrznej (rura nr 3′)
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Rys. 8. Wygląd rury silnie skorodowanej od strony wewnętrznej (rura nr 3′)

Rys. 9. Wżery korozyjne na powierzchni zewnętrznej rury 3′ (element 3A). Głębokość wżerów w mm

Rys. 10. Wżery korozyjne na powierzchni zewnętrznej rury 3′ (element 1A i 3B). Głębokość wżerów
w mm

Najgłębszy wżer badanej rury 3′ osiąga wartość 0,9 mm, (rys. 10). Powierzchnia wewnętrzna
w mniejszym stopniu wykazuje ubytki stali i są one w kształcie spłaszczonych wgłębień do głębokości 0,3 mm (rys. 11). Na powierzchni badanej rury, szczególnie od strony wewnętrznej,
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oprócz opisanych powyżej zniszczeń korozyjnych występują wżery punktowe (pitting) w
kształcie okrągłych otworów o średnicy od ~0,5 mm do ~2,0 mm (rys. 11).
Stan złączki jak również gwintu złączki i rury jest dobry. Gwinty będące we wzajemnym
zazębieniu posiadają pełny zarys (rys. 12).

Rys. 11. Wżery korozyjne na powierzchni wewnętrznej rury 3′ (element 3A). Widoczne wżery punktowe (pitting) w kształcie okrągłych otworów. Głębokość wżerów w mm

Rys. 12. Zarys gwintu złączki

Generalnie stwierdza się średnie zużycie korozyjne powierzchni badanych rur. Potencjalne miejscowe zmniejszenie grubości ścianki wynosi 1,5 mm, co jest równoważne 27%.
Prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnych wżerów wewnętrznych i zewnętrznych
w większej ilości w jednym przekroju wywołujących zmniejszenie pola powierzchni przekroju jest niewielkie.
4.3. Analiza składu chemicznego
Skład chemiczny badanych próbek przedstawiono w tabeli 5. Z danych przedstawionych
w tabeli 5 wynika, że część gwintowana i rura w jej sąsiedztwie posiadają taki sam skład
chemiczny. Stal zawiera praktycznie tylko około 0,4% C i poniżej 1% Mn. Natomiast rura
oznaczona numerem 3′ zawiera 0,47% C i 1,47% Mn.
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Tabela 5
Skład chemiczny stali w %
Nazwa próbki

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Cu

Mo

Rura nr 1

0,42

0,96

0,30

0,017

0,017

0,01

0,01

0,05

0,009

Część gwintowana

0,39

0,88

0,24

0,016

0,020

0,01

0,09

0,09

0,010

Rura nr 2

0,47

1,47

0,35

0,026

0,015

0,02

0,01

0,03

0,092

4.4. Badanie właściwości wytrzymałościowych
Z badanych odcinków rur wycięto próbki wzdłużne z pełnej grubości ścianki. Natomiast
z części gwintowanej wycięto próbki wzdłużne po zeszlifowaniu gwintu. Grubość próbek
płaskich z części gwintowanej wynosiła 5 mm. Wyniki badań własności wytrzymałościowych
zestawiono w tabeli 6.
Tabela 6
Własności mechaniczne w próbie rozciągania
Nr rury

Nr próbki /
/ oznaczenie

Re

Rm

A5

Udarność

MPa

MPa

%

J/cm2

3′

4/2

580

800

18,9

–

3′

1/2

592

811

14,3

–

2′

2/1

413

687

21,9

–

2′

3/1

398

671

22,2

–

1, (część
gwintowana)

5

418

690

23,7

17,2; 23,4; 29,7; średnia 23,4

Twardość badanych odcinków rur mierzona na przekroju wynosi 203÷220 HV30 (96÷97 HRB)

Wyniki badań wytrzymałościowych potwierdziły, że część gwintowana i rura nr 2′
mają takie same własności wytrzymałościowe, to znaczy Re w granicach 398÷418 MPa,
Rm = 671÷790 MPa. Natomiast rura nr 3′ posiadająca więcej węgla i manganu, posiada
Re = 580÷592 MPa, a Rm = 800÷811 MPa. Przełom próbek po zerwaniu ma charakter
plastyczny, co potwierdza wysokie własności plastyczne w próbie rozciągania. Wydłużenie
próbki nr 1 i nr 2′ jest w granicach 21,9÷23,7 % natomiast próbki 3′ ze względu na wyższe
własności wytrzymałościowe, wydłużenie jest niższe i wynosi 14,3÷18,9 %.
Próbki udarnościowe ze względu na mniejszą grubość ścianki miały nietypowe grubości 7,5
mm, dlatego też, wartości udarności nie mogą być bezpośrednio porównywane z wartościami
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podanymi w normie, a jedynie mogą służyć do względnego porównywania własności plastycznych miedzy sobą. Udarność materiału rury w części gwintowanej jest niska i wynosi 23,4 J/cm2.
Niska udarność jest wynikiem niewłaściwych parametrów procesu spęczania rury.
4.5. Badania mikrostruktury
Badania mikroskopowe potwierdziły, że oprócz nierówności makroskopowych występują
lokalne wżery korozyjne (rys. 13–18), jednakże ich głębokość nie przekracza na powierzchni
wewnętrznej 0,30 mm. Zewnętrzna powierzchnia posiada nierównomierną warstwę związków
korozyjnych, z wyraźnymi wżerami sięgajacymi do 0,9 mm, (rys. 19). Materiał rodzimy rury
3′ posiada drobnoziarnistą strukturę ferrytyczno-perlityczną (rys. 20). Struktura odpowiada
składowi chemicznemu analizowanej rury. Część gwintowana była spęczana na gorąco. Struktura tej części (rys. 21 i 22) wskazuje na stosowanie zbyt wysokiej temperatury nagrzewania
podczas produkcji, co doprowadziło do selektywnego rozrostu ziaren. Wynikiem przegrzania
jest niska udarność próbek wyciętych z części gwintowanej.

Rys. 13. Skorodowana powierzchnia wewnętrzna rury z widocznymi lokalnymi wżerami o głębokości ok. 0,3 mm (rura nr 3′)

Rys. 14. Lokalne wżery na powierzchni wewnętrznej (rura nr 3′)

Rys. 15. Lokalne wżery na powierzchni wewnętrznej (rura nr 3′)

Rys. 16. Lokalne wżery obserwowane przy większym powiększeniu (rura nr 3′)
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Rys. 17. Nierówności na powierzchni wewnętrznej
wywołane procesami korozyjnymi (rura nr 3′)

Rys. 18. Produkty korozji na powierzchni wewnętrznej (rura nr 3′)

Rys. 19. Wygląd warstwy korozyjnej przy powierzchni zewnętrznej (rura nr 3′)

Rys. 20. Struktura materiału rury nr 3′

Rys. 21. Struktura materiału części gwintowanej.
Widoczne nierównomierne ziarno świadczące
o przegrzaniu w czasie kształtowania na gorąco

Rys. 22. Struktura materiału części gwintowanej.
Widoczne pojedyncze płytki ferrytu Widmanstattena świadczące o przegrzaniu
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5.

PODSUMOWANIE

Rury wydobywcze w odwiercie Swarzów 22 podlegają chemicznemu procesowi niszczenia poprzez wchodzenie stali w reakcję z otaczającym środowiskiem, jakim jest metanowe
środowisko gazowe zanieczyszczone siarkowodorem. Proces korozji zachodzi na powierzchni
metalowej rur wydobywczych od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Występujący rodzaj
środowiska agresywnego uwydatnia występowanie przede wszystkim korozji ubytkowej.
Jest to proces niszczenia fazy metalicznej zachodzący na granicy: metal/gaz. Nie stwierdza
się tutaj występowania typowej korozji wodorowej. Wodór w strukturze stali powoduje kruchość wodorową stali tj. utratę plastyczności. Przy rozciąganiu stal w zwykłych warunkach
jest plastyczna, a po nawodorowaniu wykazuje złom kruchy. Badane rury wydobywcze
posiadały po zerwaniu charakter plastyczny, co potwierdzają wysokie własności plastyczne
w próbie rozciągania.
Produktami korozji są tlenki, siarczki i inne związki, które tworzą na powierzchni metali warstwę stałej zgorzeliny. Ta warstwa stałego produktu jako wynik reakcji chemicznej
oddziela metal od destrukcyjnego oddziaływania środowiska. W badanych rurach wydobywczych występuje kilka warstw, (rys. 5 i 13). Powstały one w czasie różnych etapów procesów
technologicznych zachodzących w odwiercie Swarzów 22. W przekroju widoczne są m.
i. warstwy koloru szarego. Posiadają one tłustawą konsystencję. Być może powstały w wyniku dostawania się do odwiertu oleju sprężarkowego. Na tej szarej warstwie widoczna jest
warstwa koloru rdzawego, którą pokrywa warstwa w kolorze kremowo szarym. Warstwa ta
posiada porowatą powierzchnię, jest krucha i jednolicie pokrywa całe wnętrze rury i występujące wypiętrzenia. Osad wewnątrz rury wydobywczej ogranicza przepływ, ale jednocześnie
zmniejsza oddziaływanie środowiska korozyjnego.
Biorąc pod uwagę wykazane maksymalne głębokości wżerów korozyjnych stwierdza
się, że miejscowe zmniejszenia grubości ścianki mogą wynosić 1,5 mm. Należy wziąć pod
uwagę, że badaniom poddano krótkie odcinki rur wydobywczych tylko z trzech wyznaczonych
głębokości. Mogą wystąpić także większe i głębsze ubytki korozyjne przekraczające wyżej
wymienioną wartość. Generalnie stwierdza się:
– Umiarkowaną korozję ubytkową oraz brak korozji naprężeniowej siarczkowej.
– W rurach nie stwierdzono typowej korozji i pęknięć wodorowych będących wynikiem
eksploatacji w środowisku siarkowodoru.
– Efektem takiego stanu może być pokrycie powierzchni wewnętrznej badanej rury wydobywczej mgłą olejową, co zaznacza się występowaniem tłustawej warstwy koloru
szarego. Warstwa ta mogła pełnić rolę inhibitora korozji. Obecnie nie ma tej dodatkowej
ochrony powierzchni wewnętrznej rur po wprowadzeniu przed laty filtrów na rurociągu
tłocznym gazu.
– Na zewnętrznej powierzchni rury widoczne są wskazania korozji ubytkowej wżerowej sięgającej na głębokość 0,9 mm. Jest ich znacznie więcej niż na powierzchni wewnętrznej.
– Na wewnętrznej powierzchni rury korozja ubytkowa jest rozłożona bardziej równomiernie. Tutaj spotyka się wżery punktowe (pitting) w kształcie okrągłych otworów
o średnicy od ~0,5 mm do ~2,0 mm i głębokości do 0,6 mm.
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– Różna odporność korozyjna może być również wynikiem różnego składu chemicznego
badanych rur.
– Rura pobrana z większej głębokości ma inny skład chemiczny niż rura pobrana z głębokości 0,8 m. Rura pobrana z głębokości 0,8 m ma około 0,4% C i poniżej 1% Mn, natomiast
rura z głębokości 331,0 – 333,0 m, zawiera 0,47% C i 1,47% Mn.
– W próbie rozciągania otrzymane przełomy mają charakter plastyczny.
– W próbie udarnościowej materiał wykazuje niskie własności plastyczne. Udarność próbek
jest poniżej 30 J/cm2. Niska udarność jest wynikiem przegrzania materiału w procesie
spęczania końcówki rury.
– Gwinty będące we wzajemnym zazębieniu rura-złączka posiadają pełny zarys.
– Zapuszczenie ponowne rur wydobywczych byłoby ryzykowne ze względu na brak pokrycia obecnie wewnętrznej powierzchni rur mgłą pochodzącą ze sprężarek (patrz p.3).
Stan tej powierzchni mógłby być inny.
– Wskazanym byłoby poznanie składu chemicznego poszczególnych warstw osadów
występujących na wewnętrznej powierzchni rury wydobywczej.
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METODY PERFORACJI KUMULACYJNEJ
W UDOSTĘPNIANIU ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW
1.

WSTĘP

Górnictwo nafty i gazu jest jedną z dziedzin gospodarki, w której ukierunkowana energia detonacji materiału wybuchowego (MW) jest wykorzystywana na wielką skalę w celu
wykonania pracy użytecznej. W dziedzinie tej technika strzelnicza znalazła zastosowanie
przy pracach udostępniających, ratunkowych i specjalnych (np. torpedowanie lub szczelinowanie złoża) prowadzonych w otworach wiertniczych na głębokości do 10 km. Technika
wydobywania ropy naftowej z biegiem lat ulegała ciągłym ulepszeniom. Postęp w dziedzinie
techniki udostępniania złóż poprzez odwierty geologiczne przedstawiono chronologicznie
na rysunku 1.
W początkowym okresie (XIX w.) wiercono szyby w miejscach, w których na podstawie obserwacji powierzchniowej spodziewano się obecności ropy naftowej. W wypadku
dowiercenia się do złoża o słabej wydajności umieszczano na dnie szybu ładunek silnego
kruszącego materiału wybuchowego, początkowo ciekłej nitrogliceryny oraz, nieco później,
dynamitu A. Nobla. Wybuch powodował powstanie kawerny w szybie i spękanie dalszych
obszarów otaczającego złoża, dzięki czemu powiększał się wypływ medium. Po lokalnym
wyczerpaniu złoża, dalsze pogłębianie storpedowanego szybu było niemożliwe z powodu
nieodwracalnego zniszczenia struktury geologicznej złoża. Zabieg taki jest zwany torpedowaniem złoża roponośnego.
Postępujący wzrost zapotrzebowania na ropę naftową wywołał gwałtowny rozwój techniki wiertniczej. Wykonywano coraz liczniejsze i coraz głębsze odwierty z wykorzystaniem
stalowych rur okładzinowych, które stabilizowały ściany otworu geologicznego i umożliwiały
precyzyjne udostępnianie wybranych poziomów wydobywczych. Zagadnieniem szczególnej
wagi stało się skuteczne udostępnienie złoża, dzięki wykonaniu odpowiedniej ilości otworów w rurach okładzinowych na określonej głębokości. Taki zabieg nazywa się perforacją
* Instytut Nafty i Gazu, Kraków
** Instytut Przemysłu Organicznego Warszawa, Oddział Krupski Młyn
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rur okładzinowych. Proponowano różne rozwiązania urządzeń do perforacji orurowania:
mechaniczne, elektromechaniczne lub hydrauliczne.
Pojawiły się również rozwiązania proponujące wykorzystanie energii materiałów wybuchowych. W latach 30. XX w. zastosowano tzw. metodę pociskową. Polegała ona na wystrzeliwaniu pocisków ze specjalnego urządzenia, podobnego do krótkolufowego moździerza,
prostopadle w kierunku rur okładzinowych odwiertu. Pociski wystrzeliwane były promieniowo
do obwodu orurowania w niewielkich odstępach w osi odwiertu.

Rys. 1. Rozwój techniki perforacji odwiertów geologicznych [2]

Wprowadzenie perforacji pociskowej było postępem w stosunku do dawniej stosowanego torpedowania i metod mechanicznych. Jednak metoda ta była kłopotliwa i nie dawała
w pełni zadowalających rezultatów. Zabieg perforacji był pracochłonny przy stosunkowo
małej efektywności. Pociski często nie tylko nie przebijały rur okładzinowych, ale uderzając
pod kątem ostrym w ścianę rury odbijały się od niej (rykoszet) i spadając na dno odwiertu
utrudniały dalsze jego pogłębianie.
W krótkim czasie po II wojnie światowej, doświadczenia uzyskane w konstrukcji przeciwpancernych ładunków kumulacyjnych (ŁK) zostały wykorzystane do perforacji odwiertów
naftowych. Opracowane i wypróbowane zostały różnego rodzaju systemy perforacji i inne
środki strzałowe z ŁK służącymi do obcinania rur okładzinowych, wykonywania szczelin
wzdłużnych lub do usuwania twardych przeszkód w czasie wiercenia otworów.
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1.1. Rys historyczny zastosowania kumulacji wybuchowej do perforacji odwiertów
Efekt kumulacyjnego działania MW wykorzystywano przy pracach strzałowych
w górnictwie już w XVIII wieku. Było to jednak wynikiem praktycznych doświadczeń a nie
świadomej wiedzy o zjawisku. Pierwsze udokumentowane eksperymenty z wydrążonymi
ładunkami MW wykonał niemiecki porucznik von Foerster w 1883r. Także zastosowanie
zjawiska kumulacji związane jest z wynalezieniem spłonki do pobudzania detonacji posiadającej łuskę metalową zakończoną półkolistym zagłębieniem – patent zgłosił w Dusseldorfie
w 1886 r. G. Bloem.
Za odkrywcę zjawiska kumulacji wybuchowej uważany jest jednak amerykański inżynier
Charles E. Munroe, który w 1888 r. opublikował w American Journal of Science (36:48-50)
swoje doświadczenia z wydrążonymi ładunkami MW. Z tego względu przez długi okres
zjawisko kumulacji wybuchowej zwane było „efektem Munroe”.
Pomijając wynalazek spłonki w łusce metalowej z półkolistym zagłębieniem w denku
(G. Bloem, 1886r.), pierwsze zastosowania ładunków MW z wydrążeniem pokrytym metalem
przypisuje się również C.E. Munroe. Jednak nie analizował on takiej konstrukcji ładunku pod
względem fizyki zjawiska. Tego rodzaju prace pod koniec XIX w. wykonywał amerykański
fizyk R. Wood, który badał zjawisko lokalnej zwiększonej kumulacji energii MW działającego na wklęsłe powłoki metalowe. Od tego okresu przyjęto nazywać ten proces fizyczny
wybuchowym efektem kumulacyjnym lub kumulacją [2].
Wkrótce po II wojnie światowej, uzyskane doświadczenia w konstrukcji ładunków kumulacyjnych zostały wykorzystane dla przemysłu naftowego. Opracowane zostały różnego
rodzaju systemy perforacji i inne środki strzałowe z ładunkami kumulacyjnymi jak np. do
obcinania rur okładzinowych, wykonywania szczelin wzdłużnych lub do usuwania twardych
przeszkód w czasie wiercenia.
Najwcześniejsze spotykane w literaturze przedmiotu rozwiązanie dotyczące zastosowanie
ładunku kumulacyjnego do perforacji rur okładzinowych otworu wiertniczego dotyczy patentu
US2399211 z 1942r. autorów: Clyde O. Davisa i Lawton A. Burrowsa wg [10].
Pierwsze doniesienia o szerszym komercyjnym zastosowaniu na polach naftowych
Kalifornii w USA nowej technologii – tzw. perforacji kumulacyjnej pochodzą z 1946 r.
Przedstawił je Robert H. McLemore w The Oil Weekly [4 ].
Perforatory z ładunkami kumulacyjnymi okazały się bardzo efektywne i w krótkim
czasie wyparły stosowane dotychczas perforatory pociskowe.
1.2. Historia zastosowania perforacji kumulacyjnej odwiertów
w krajowym górnictwie
W Polsce, od 1955 r. badaniami, opracowywaniem konstrukcji i produkcją małotonażową środków strzałowych dla potrzeb górnictwa nafty i gazu zajmuje się Instytutu Przemysłu
Organicznego – Oddział w Krupskim Młynie, który w tej dziedzinie stale współpracuje
z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie.
Pod kierunkiem dr Wiktora Załachowskiego opracowane zostały w 1957 r. pierwsze
zestawy środków strzelniczych do perforacji kumulacyjnej, po raz pierwszy użyte w połowie
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1958 r. Rozwiązania pierwszych polskich konstrukcji ładunków kumulacyjnych do perforacji
odwiertów geologicznych przedstawia rysunek 2.

a)

b)
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zasadniczy
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Rys. 2. Górniczy ładunek kumulacyjny otwarty HT/P-32 do perforatora rurowego (a) i ładunek kumulacyjny zamknięty HT/P-35z w obudowie z tworzywa (bakelit) (b). Oznaczenia: 1 – osłonka ładunku
z tworzywa sztucznego, 2 – rowek na lont detonujący, 3 – ładunek pobudzenia: pentryt, 4 – ładunek
MW: heksogen/trotyl(90/10) – 20g (HT/P-32) lub 30 g (HT/P-35z), 5 – wkładka kumulacyjna sferyczna, tłoczona z miedzi [8]

Do badań ładunków kumulacyjnych stosowanych do perforacji, jako materiał standardowy przegrody przyjęto stosować stal miękką (gat. St-3). Przyjęto również stosowanie
zasady stałości warunków badania: odległość podstawy wkładki kumulacyjnej od przegrody
jest równa 1,5 średnicy wkładki.
Dla oceny zdolności perforacji ładunki strzelano na zestawach w postaci przegrody
warstwowej, np.: stal (12 mm) – cement (35 mm) – stal (12 mm) – cement. Np. dla ładunku
typu HT/P-32 (o zdolności przebicia 55 mm w miękkiej stali) uzyskiwano głębokość przebicia zestawu ok. 100–120 mm. Dla ładunku typu HT/P-35z uzyskiwano przebicie na wylot
(w 85%) płyty 70 mm z miękkiej stali St-3.
Pierwsze krajowe zestawy środków strzałowych do perforacji odwiertów posiadały
odporność na temperaturę do 125°C , a odporność na ciśnienie hydrostatyczne do 40 MPa.

2.

TECHNIKA PERFORACJI KUMULACYJNEJ ODWIERTÓW

Nowoczesne metody poszukiwań geologicznych pozwalają na określenie z dużym
prawdopodobieństwem położenia złóż. W miejscu wskazanym przez geologów wiercony jest
szyb na z góry określoną głębokość, pobierając w trakcie wiercenia próbki złóż z różnych
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głębokości. Równolegle z wierceniem wprowadza się do szybu współśrodkowe kolumny stalowych rur okładzinowych. Przestrzeń między rurą i odwiertem wypełnia się wprowadzonym
pod ciśnieniem płynnym cementem, który stabilizuje i uszczelnia otwór wydobywczy. Po
ukończeniu prac wiertniczych, przystępuje się do perforowania rur okładzinowych w celu
otworzenia drogi dla wypływu ropy lub gazu ze złoża do wnętrza orurowania i dalej na powierzchnię ziemi. Przykłady urządzeń do perforacji kumulacyjnej opuszczanych do odwiertu
za pomocą kabla nośnego przedstawia rysunek 3.
a)

b)

Rys. 3. Działanie perforatora z ładunkami kumulacyjnymi w otworze wiertniczym. Przykład zamkniętego perforatora rurowego opuszczonego do otworu na kablu nośnym z przewodem do odpalania elektrycznego (a) oraz perforator otwarty o małej średnicy opuszczany do czynnego odwiertu poprzez rury
wydobywcze (b) [11]

Perforacja kumulacyjna jest obecnie powszechnie stosowaną metodą uzyskiwania połączenia pomiędzy złożem i otworem. Stosuje się ją również w celu udostępniania innych
złóż, np. wód mineralnych, geotermalnych, siarki. Jest najbardziej efektywną pod względem
kosztów metodą osiągnięcia tego celu. Technikę perforacji kumulacyjnej stosuje się zarówno w pracach poszukiwawczych nowych złóż jak i w celu udostępniania złóż znanych oraz
w celu zwiększenia wydajności wydobycia złoża już eksploatowanego.
Niezbędnymi elementami zestawu środków strzałowych do każdego rodzaju perforatora
są ładunki kumulacyjne i środki inicjowania detonacji odpowiednie do warunków panujących
w otworze (temperatury i ciśnienia hydrostatycznego na określonej głębokości).
Efektem perforacji jest udostępnienie złoża lub poprawienie produktywności odwiertu
przez utworzenie drożnych kanałów do złoża mineralnego poprzez wydrążenie jednorodnych
otworów wlotowych w rurach okładzinowych i w warstwie cementu oraz w przyległej części
skały uszkodzonej w trakcie procesu wiercenia. Umożliwia to dalsze prowadzenie innych
zabiegów intensyfikacji wydobycia np. szczelinowania hydraulicznego, kwasowania oraz
kontrolowania zapiaszczenia przy wydobyciu węglowodorów gazowych.
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Perforacja kumulacyjna znalazła powszechne zastosowanie do perforacji odwiertów
geologicznych przede wszystkim ze względu na wysoką efektywność zabiegu. Ogromne
ilości używanych ładunków kumulacyjnych, stawiane im wysokie wymagania ze względu
na ekstremalne warunki stosowania (wysokie temperatury i ciśnienia, ograniczone wymiary, wymagana pewność działania) spowodowały powstanie licznych zespołów i ośrodków
badawczych-naukowych zajmujących się zagadnieniami konstrukcji, technologii i badań
dotyczących ŁK do perforacji odwiertów. Ośrodki te głównie związane są z koncernami
naftowymi lub branżowymi instytutami naukowymi.
2.1. Wymagania stawiane ładunkom kumulacyjnym do perforacji odwiertów
Zabieg perforacji jest najbardziej krytyczną częścią procesu wykonania odwiertu geologicznego lub wydobywczego. Niewłaściwie przeprowadzona lub niepełna perforacja może
prowadzić do błędnych wniosków wskutek obniżenia wydajności wydobycia a nawet stwarza
zagrożenie przeoczenia bogatego złoża.
Prawidłowe przeprowadzenie perforacji odwiertu wymaga uwzględnienia wielu zagadnień: konstrukcji odwiertu, właściwości formacji skalnej, rodzaju i geometrii złoża oraz
warunków fizykochemicznych panujących w odwiercie (wysokie ciśnienie i temperatura,
kwasowość). Dla wyniku perforacji (tzn. rozmiarów, ilości i orientacji kanałów perforacyjnych)
i związanej z tym wydajności wydobycia medium, szczególne znaczenie ma zastosowanie
do perforacji ładunków kumulacyjnych o wysokiej efektywności w warunkach panujących
w odwiercie.
Na głębokości kilku tysięcy metrów ciśnienie płuczki wynosi kilkadziesiąt MPa, temperatura znacznie przekraczać może 100°C. ŁK lub perforatory muszą więc być hermetycznie
zamknięte a MW musi mieć cechy wysokiej termoodporności chwilowej i wytrzymywać
wielogodzinną ekspozycję w temperaturze do 150°C, a nawet ponad 200°C.
Ze względu na konstrukcję otworu geologicznego oraz małą odległość od przebijanej, wielowarstwowej przegrody, ŁK w odwiertach geologicznych stosowane są w warunkach daleko odbiegających od optymalnych. Ze względu na warunek unikania zniszczenia orurowania otworu, wymiary gabarytowe ładunków wynoszą od 30 do maksymalnie
80 mm przy masie ładunku MW nie przekraczającej 7÷40 g. Odległość ładunku kumulacyjnego od przegrody (tzw. dystans) z reguły nie przekracza wartości jednej średnicy ładunku. Dodatkowo, konstrukcja ładunku kumulacyjnego o ograniczonych wymiarach i zmniejszonej masie MW oraz niski impuls inicjujący pochodzący od lontu detonującego nie
sprzyjają stworzeniu dobrych warunków dla dostatecznie silnego i pewnego pobudzenia
detonacji. Szczególnie istotnym i specyficznym wymaganiem dla perforacji kumulacyjnej odwiertów jest warunek, aby tworząca się z wkładki zbitka nie czopowała utworzonego przez strumień kumulacyjny kanału perforacyjnego ponieważ zmniejsza to efektywność perforacji i produktywność odwiertu. W związku z tym istnieje potrzeba zastosowania do ładunków stosowanych w górnictwie otworowym i badaniach geofizycznych
takich wkładek kumulacyjnych, które nie tworzą masywnej zbitki lub jest ona niewielka
i krucha.
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3.

METODY ZAPUSZCZANIA

Jeżeli interwał przeznaczony do perforacji jest stosunkowo niedługi (do 12 m), otwór
pionowy lub o nachyleniu nieprzekraczającym 60÷65°, a sama perforacja może być wykonana w warunkach nadciśnienia lub równowagi ciśnień, to najszybszą i najtańszą metodą jest
zapuszczanie zestawu perforującego na kablu strzałowym. Nie jest tutaj konieczne ustawianie
wieży (urządzenia wiertniczego), natomiast wystarczy wyciąg karotażowy. Jeżeli interwał jest
dłuższy, lub podzielony na wiele horyzontów udostępnianych, to zabiegi na linie wymagają
wykonania więcej niż jednego marszu, co uniemożliwia zastosowanie podciśnienia w trakcie
kolejnych marszów z perforatorami. W miarę wzrostu odchylenia otworu od pionu czas zabiegu
zwiększa się, szczególnie jeżeli ciężar zestawu perforującego nie jest duży i stosowane jest
napowierzchniowe oprzyrządowanie do kontroli ciśnienia, takie jak np. śluza.
W otworach o dużym nachyleniu zapuszczanie perforatorów na kablu strzałowym może
się nie powieść (uznaje się, że jeżeli odchylenie otworu od pionu przekracza 60°÷65°, to
zapuszczenie perforatorów na kablu strzałowym stwarza zbyt duże problemy, aby planować
taki zabieg bez dodatkowych urządzeń wspomagających zapuszczanie). W takim wypadku
można się posiłkować traktorem ciągnącym, który sprawdzi się również w przypadku otworu
poziomego – takie rozwiązania stosowane są przez wiodące firmy światowe (np. Schlumberger, Baker Hughes).
W przypadku otworu poziomego, jeżeli nie stosuje się wgłębnego traktora ciągnącego,
oczywista jest konieczność użycia innych metod zapuszczania zestawu perforującego. Dostępne są następujące opcje:
1) Zapuszczanie na przewodzie wiertniczym lub rurach produkcyjnych (TCP – Tubing
Conveyed Perforation), również w formie tzw. PCP – stałego uzbrojenia perforującego,
zapuszczania całego łańcucha produkcyjnego z podpiętymi na końcu perforatorami,
które nie są wyciągane po wykonaniu strzelania.
Zalety:
– możliwość zapuszczania do otworów o dowolnym nachyleniu;
– elastyczność stosowania różnych warunków ciśnienia w trakcie perforacji (nadciśnienie, równowaga, podciśnienie, zapewniająca możliwość optymalnego oczyszczania
kanałów perforacyjnych);
– możliwość natychmiastowego podjęcia produkcji przez przewód wydobywczy;
– bogactwo możliwych do zastosowania opcji wyposażenia wgłębnego (pakery, zawory,
przyrządy pomiarowe, itp.);
– możliwość łatwiejszego zachowania kontroli nad kierunkiem wykonywanych kanałów
perforacyjnych;
– możliwość zapuszczania bardzo długich zestawów perforujących. W przypadku bardzo
długich interwałów udostępnianych ogólny czas zabiegu jest krótszy, niż możliwy do
uzyskania przy zastosowaniu zapuszczania na kablu strzałowym.
Wady:
– długi czas zapuszczania do głębokości zabiegu, związany z koniecznością zestawiania
przewodu z pasów rur;
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– związany z tym długi czas narażenia środków strzałowych (ładunki, lont) na oddziaływanie temperatury i idąca za tym możliwość pogorszenia sprawności działania
ładunków, ewentualnie konieczność stosowania ładunków z materiałem wybuchowym
o większej odporności termicznej, ale zarazem znacznie droższego;
– znacznie większe koszty zabiegu, czas pracy wieży, załogi itp.;
– w przypadku otworów poziomych i długich zestawów perforujących, bardzo często
konieczne jest wyciągnięcie całego zestawu perforującego w celu zapuszczenia
uzbrojenia wydobywczego na długości udostępnionego interwału; przy takim zabiegu
konieczne jest zachowanie kontroli nad odwiertem przez utrzymanie nadciśnienia,
co często prowadzi do uszkodzenia przepuszczalności w strefie świeżo wykonanych
kanałów perforacyjnych.
2) Zapuszczanie na przewodzie zwijanym (Coiled Tubing CT), wyposażonym dodatkowo
w linię elektryczną, lub bez takiej linii.
Zalety:
– stosunkowo krótki czas zapuszczania, możliwość zapuszczania do otworów o dowolnym nachyleniu, możliwość stosowania sił pchających i ciągnących;
– elastyczność stosowania różnych warunków ciśnienia w trakcie perforacji (nadciśnienie, równowaga, podciśnienie, zapewniająca możliwość optymalnego oczyszczania
kanałów perforacyjnych);
– wiele możliwych do zastosowania opcji wyposażenia wgłębnego (pakery, zawory,
przyrządy pomiarowe itp.);
– możliwość łatwiejszego zachowania kontroli nad kierunkiem wykonywanych kanałów
perforacyjnych;
– możliwość zapuszczania długich zestawów perforujących, nie tak długich jednak jak
w przypadku (1), gdyż jest ograniczona zjawiskiem wyboczenia śrubowego przewodu
zwijanego; w takich przypadkach konieczne jest zastosowanie przewodu zwijanego
z linią elektryczną i traktora ciągnącego.
Wady:
– w warunkach krajowych urządzenia CT nie są jeszcze szeroko dostępne w takim
wyborze średnic i wyposażenia, jak na Zachodzie;
– znacznie większy koszt pracy urządzenia CT, niż w przypadku wyciągu kablowego.
Metoda perforacji polegająca na zapuszczaniu zestawu perforującego (na kablu, lub na
przewodzie zwijanym – CT) poprzez kolumnę rur produkcyjnych (TTP – Through Tubing
Perforation) jest stosowana przede wszystkim przy pierwszym udostępnieniu lub kolejnych
reperforacjach w otworach, które są już uzbrojone w produkcyjny zespół denny, z celem
podjęcia produkcji natychmiast po wykonaniu perforacji. Można wówczas zastosować warunki podciśnienia o wartości optymalnej dla uzyskania czystych kanałów perforacyjnych
o dobrym wskaźniku produktywności, zachowując jednocześnie przez cały czas całkowite
panowanie nad ciśnieniem w otworze.
Zabiegi reperforacji wykonywane perforatorami małośrednicowymi poprzez rury
produkcyjne mają również tą zaletę, że unika się konieczności wyciągania rur produk740

cyjnych przed zabiegiem, oraz późniejszego, ponownego jej zapuszczania do otworu w
celu podjęcia produkcji po wykonaniu perforacji urządzeniem normalnośrednicowym;
w takiej sytuacji dodatkowym niekorzystnym czynnikiem jest zazwyczaj konieczność utrzymywania nadciśnienia w otworze, skutkującego pogorszeniem warunków przypływu medium
złożowego do otworu.
Metoda perforacji poprzez rury oprócz wyżej przedstawionych zalet, ma oczywiście
również niekorzystne strony, mianowicie:
– Wymusza stosowanie perforatorów małośrednicowych w których siłą rzeczy stosowane
muszą być ładunki perforacyjne o mniejszych wymiarach, zawierające mniej materiału
wybuchowego, tym samym o mniejszej skuteczności;
– Perforator małośrednicowy po wyjściu z kolumny rur produkcyjnych i ustawieniu
w głębokości planowanego odpalenia zajmuje ponadto pozycję niekorzystną z punktu
widzenia optymalnego dystansu od atakowanego celu – ścianki rury okładzinowej,
który przyjmuje się najczęściej jako 3/2 kalibru wkładki kumulacyjnej ładunku. Aby
poprawić położenie perforatora małośrednicowego względem atakowanego celu stosuje
się decentralizatory – najczęściej w formie sprężyny ślizgowej, lub mimośrodowego
obciążnika – metodą grawitacyjną. Taka metoda orientowania perforatora w przestrzeni
otworu wymusza jednak stosowanie fazowania 0° ładunków kumulacyjnych (zob. rys. 4).

Rys. 4. Układ przestrzelin na rurze okładzinowej oraz w przekroju poprzecznym otworu, w zależności
od fazowania i gęstości strzałów [1]
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Innym rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie perforatorów z dużymi ładunkami,
które w trakcie zapuszczania zestawu perforującego są „schowane” i ustawione w osi
wzdłużnej perforatora dzięki przegubowemu zawieszeniu w jego konstrukcji nośnej,
natomiast po wyjściu z kolumny rur produkcyjnych obracają się o 90° z jednoczesnym
przybliżeniem do ścianek otworu. To rozwiązanie jest jednak droższe od standardowego, i zasadniczo nie jest możliwe uzyskanie większej gęstości strzałów niż 12/metr
z ładunkami zorientowanymi co 180°.
3.1. Metody odpalania
Do odpalania perforatorów stosowane są dwa rodzaje detonatorów:
1) detonatory elektryczne,
2) detonatory uderzeniowe, uruchamiane grawitacyjnie lub ciśnieniowo.
Odpalanie elektryczne, stosunkowo najprostsze w realizacji, może być jednak wykorzystywane tylko w przypadku gdy jest do dyspozycji żyła prądowa, a więc przy zapuszczaniu
perforatorów na kablu strzałowym, albo na przewodzie zwijanym wyposażonym w dodatkowy kabel elektryczny. Innymi słowy, odpalanie elektryczne przy zapuszczaniu na kablu
pozostaje do dyspozycji w otworach kierunkowych o nachyleniu do 65°, oraz w przypadku
zapuszczania perforatorów na przewodzie zwijanym (CT) wyposażonym w kabel elektryczny
– tutaj w otworach o dowolnym nachyleniu.
Jeżeli chodzi o detonatory uderzeniowe, to ich uruchamianie może zachodzić za pośrednictwem zbijaka wrzucanego do otworu po zapuszczeniu zestawu perforującego TCP (Tubing
Conveyed Perforation – perforacja na przewodzie skręcanym), lub CT (w wersjach o większych
średnicach) na głębokość zabiegu i docierającego do głowiczki udarowej (ta metoda, uwarunkowana grawitacyjnym opadaniem zbijaka, ograniczona jest do otworów kierunkowych),
albo przez zadanie ciśnienia hydrostatycznego w przewodzie lub przestrzeni międzyrurowej,
zależnie od wersji głowiczki udarowej. Istnieje tutaj wiele różnorodnych rozwiązań możliwych
do zastosowania, np. uruchamianie pod działaniem różnicy ciśnień przestrzeń – przewód, głowiczki podwójne – redundantne, głowiczki z opóźnionym zapłonem (np. w celu wytworzenia
podciśnienia przez wymianę płynów, po hydraulicznym uruchomieniu głowiczki).
Stosuje się również systemy odpalające zapuszczane na kablu strzałowym lub przewodzie zwijanym już po zapuszczeniu samego zestawu perforującego i przypinane do niego
po dojściu do zestawu. Jest to rozwiązanie bardzo bezpieczne, bo cały zestaw perforujący,
zawiera wyłącznie materiały wybuchowe wtórne – o niskiej czułości, nie stwarzające ryzyka
przedwczesnej detonacji.
3.2. Konstrukcje perforatorów
Zasadniczo wyróżnia się dwie podstawowe linie konstrukcyjne perforatorów:
1) urządzenia zamknięte – korpusowe, w których środki strzelnicze przenoszone są na
miejsce odpalenia w zamkniętym, szczelnym korpusie rurowym, chroniącym je zarazem
przed oddziaływaniem ciśnienia, mediów otworowych i częściowo temperatury;
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2) urządzenia otwarte – bezkorpusowe, w których konstrukcję nośną stanowi najczęściej
taśma stalowa lub aluminiowa albo druty; środki strzelnicze zbrojące taki perforator
muszą być zamknięte we własnych osłonach odpornych na ciśnienie i zapewniających
odpowiednią szczelność.
Na rysunku 5 przedstawiono takie dwie wersje rozwiązania konstrukcyjnego perforatorów,
na przykładzie linii perforatorów PRS (korpusowe, segmentowe) oraz linii perforatorów PBB
(bezkorpusowe), opracowanych w Zakładzie Techniki Strzelniczej Instytutu Nafty i Gazu
a)

b)

c)

Rys 5. Konstrukcje perforatorów na podstawie serii PRS – perforator korpusowy, (a, b) i PBB (c). Elementy składowe (a i b): 1 – kołpak, 2 – głowica górna, 3 – żerdź nośna ładunków, 4 – rura korpusu,
5 – lont detonujący, 6 – ładunek kierunkowy otwarty, 7 – przekaźnik detonacji, 8 – łącznik segmentów,
9 – głowica dolna, 10 – zapinka. Elementy składowe (c): 1 – kołpak, 2 – obciążnik prosty, 3 – obciążnik
– decentralizator, 4 – lont detonujący, 5 – ładunek kierunkowy zamknięty, 6 – taśma nośna, 7 – zapinka,
8 – głowiczka zapalnikowa, 9 – prowadnik – pióro. Przedstawione na rysunku perforatory przystosowane są do zapuszczania na kablu strzałowym
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w Krakowie, zbrojonych środkami strzelniczymi opracowanymi przez Instytut Przemysłu
Organicznego w Krupskim Młynie.
Perforatory korpusowe, produkowane na świecie w zakresie średnic od 1 9/16″ do nawet
7″ [1], przedstawiają następujące zalety:
– mogą być zapuszczane z użyciem wszystkich trzech wcześniej podanych metod: na
kablu strzałowym, na przewodzie skręcanym i na przewodzie zwijanym;
– umożliwiają względnie łatwe panowanie nad ciśnieniem w otworze – perforacja przy
podciśnieniu, nadciśnieniu lub równowadze ciśnień, podciśnienie dynamiczne;
– ograniczają do minimum ilość zanieczyszczeń poperforacyjnych pozostawianych
w otworze;
– pozwalają na stosowanie dużych gęstości perforacji, sięgających nawet 50 strz/metr
w największych urządzeniach;
– w przypadku zestawu perforującego zapuszczanego na przewodzie produkcyjnym (skręcanym) pozwalają na kompletowanie niemal dowolnie długich zestawów perforujących,
np. firma Schlumberger przytacza przykład perforacji zestawem o długości ok. 2600
metrów uzbrojonym 25 000 ładunków perforujących, wykonanej w otworze poziomym
w jednym marszu;
– pozwalają na stosowanie ładunków kierunkowych zoptymalizowanych jak chodzi o masę
MW i geometrię pod względem zadania perforacyjnego planowanego do wykonania.
Ich wada to przede wszystkim znacznie większy koszt niż perforatorów bezkorpusowych, związany tak z kosztem samego urządzenia, jak i kosztami związanymi z wykonaniem
zabiegu, zwłaszcza w przypadku zapuszczania perforatora na przewodzie skręcanym, gdzie
zachodzi konieczność użycia urządzenia wiertniczego. Dłuższy czas zapuszczania i przebywania środków strzałowych w warunkach zwiększonej temperatury może również wymuszać
stosowanie materiałów wybuchowych o wyższej stabilności termicznej, co oczywiście równie
powoduje wzrost ceny ładunku i zabiegu.
Perforatory bezkorpusowe, które najczęściej wykonywane są w zakresie średnic 1 9/16″ do
2 7/8″ (chociaż spotyka się i większe – tutaj można wymienić stosowane chętnie do mniej odpowiedzialnych zadań perforatory z ładunkami w osłonach szklanych serii HPS 32Z o średnicy
3 ½″), są ogólnie tańsze (nie ma korpusu), zapuszczane na kablu strzałowym – z czym wiąże
się szybkość wykonania i mniejsze koszty zabiegu i zbrojone – jak wspomniano wyżej, środkami zamkniętymi w odpornych na ciśnienie i temperaturę, szczelnych osłonach własnych.
Szybkość wykonania zabiegu i relatywnie niski jego koszt są jednak okupione pewnymi
wadami, wśród których można wymienić:
– ograniczenie długości perforacji wykonywanej w jednym marszu, w zasadzie trudno
jest zapuścić i odpalić zestaw dłuższy niż 8÷10 m; chcąc wykonać zabieg przy kontrolowaniu ciśnienia w otworze należy stosować śluzę z dławikiem na kabel strzałowy, co
w dalszym stopniu ogranicza długość jednorazowo zapuszczanego zestawu; w przypadku
perforatorów o mniejszych średnicach (a tym samym lżejszych) często napotyka się
trudności w ich zapuszczaniu na planowaną głębokość wykonania zabiegu;
– jeżeli zachodzi konieczność perforacji interwału dłuższego niż wspomniane 8÷10 m, to
kolejne odpalenia (poza pierwszym) nie mogą być już wykonywane przy podciśnieniu
(otwarte perforacje z pierwszego marszu)
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– po wykonaniu perforacji w otworze pozostaje znaczna ilość odpadków poperforacyjnych
(z obudów ładunków i niekiedy z konstrukcji nośnej), co może powodować niekiedy
problemy w trakcie kolejnych prac wykonywanych na otworze
– środki strzałowe w perforatorze zapuszczanym na większą głębokość są narażone na
urazy mechaniczne w trakcie marszu – co może spowodować np. zamoknięcie lontu
i jego deflagrację, skutkującą niepowodzeniem zabiegu i koniecznością późniejszej
likwidacji niewypału.

4.

WYMAGANIA
STAWIANE PERFORACYJNYM ŁADUNKOM KIERUNKOWYM
W ZALEŻNOŚCI OD ZADANIA GŁÓWNEGO PERFORACJI

Zabieg perforacji zawsze polega na wykonaniu otworu, jednak cele, jakie chce się
osiągnąć poprzez wykonanie tych otworów w orurowaniu mogą być różne. I tak, zadania
perforacji mogą być następujące:
1) Otwarcie złoża (utworzenie kontaktu hydraulicznego) udostępnionego odwierconym
i orurowanym otworem, w celu rozpoczęcia eksploatacji medium złożowego.
2) Przygotowanie otworu do założenia filtra żwirowego (tzw. gravel pack), stabilizującego
ściany i strukturę skały złożowej (przeciwdziałanie zapiaszczeniu otworu) w trakcie
eksploatacji medium złożowego.
3) Przygotowanie otworu do zabiegu intensyfikacji wydobycia metodą szczelinowania
hydraulicznego, lub ciśnieniem gazów prochowych z generatora ciśnienia.
4) Zabiegi techniczne – przywrócenie cyrkulacji w otworze, utraconej np. wskutek odłożenia
się ciężkich węglowodorów (parafina) lub zapiaszczenia otworu.
Ładunki perforacyjne stosowane do wykonania zadania (1) muszą przede wszystkim
dysponować odpowiednim zasięgiem radialnym, umożliwiającym przekroczenie przez kanał
perforacyjny strefy uszkodzonej w trakcie wiercenia.
W opracowaniu [15] poświęconym między innymi zagadnieniu wpływu uszkodzenia
formacji na efektywność przypływu w sperforowanych otworach, zbadano na podstawie modelu matematycznego wpływ zmniejszenia przepuszczalności spowodowanego uszkodzeniem
formacji wokół otworu poziomego. Dla założeń, że przepuszczalność w strefie uszkodzonej
wynosi 25% pierwotnej, gęstość strzałów jest 6 strz./m, długość kanału perforacyjnego 30,5 cm,
średnica kanału 0,5 cm, kąt fazowania 180°, promień strefy uszkodzonej wokół otworu zmienia
się od 15 do 38 cm. Wyniki modelowania zestawiono w tabeli 1 i można na ich podstawie
zaobserwować, że tak długo, jak długo kanały perforacyjne sięgają poza strefę uszkodzenia
przepuszczalności (rwd = 15, 23 i 30,5 cm), spadek produktywności jest mniejszy niż 10%.
Jeżeli zasięg kanału perforacyjny nie przekracza strefy uszkodzenia, spadek produktywności
jest znacznie bardziej dotkliwy. Ilustrację tych rezultatów zamieszczono na rysunkach 6 i 7.
Zadanie perforacyjne (2) wymaga zastosowania ładunków, tworzących otwory wlotowe
o dużej średnicy. Ładunki kierunkowe jakie konstruuje się do tego celu tworzą otwory wlotowe
o średnicach do ok. 15÷20 mm i zasięgu radialnym do ok. 200 mm.
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Tabela 1
Wpływ uszkodzenia formacji na skumulowaną produkcję, wskaźnik produktywności oraz współczynnik skin-efektu
Promień strefy
uszkodzonej
rwd (cm)

Produkcja
roczna (m3)

Produkcja 5-letnia
(m3)

Wskaźnik
produktywności

Współczynnik
skin-efektu

Otwór bosy

49286

168971

1,000

–

Bez uszkodzenia

48141

166300

0,980

0,060

15

47425

164680

0,965

0,097

23

46583

162660

0,948

0,144

30,5

44627

157670

0,910

0,257

38

38633

142611

0,794

0,674

Rys. 6. Wpływ uszkodzenia formacji na wydatek (m3/dobę) z perforowanego otworu poziomego
(rwd – promień strefy uszkodzonej, rw – promień otworu, cale, kd – przepuszczalność strefy uszkodzonej,
k – przepuszczalność pierwotna, Lp – długość kanału perforacyjnego, dp – średnica kanału) [15]

Zadanie perforacyjne (3) wymaga utworzenia otworów, których średnice wlotowe będą
jak najbardziej zbliżone do siebie. Dzięki temu uzyskuje się równomierny rozkład przepływu
i ciśnienia szczelinowania, zmniejszenie naprężeń w orurowaniu, mniejsze ciśnienie zapoczątkowania tworzenia szczeliny, itp. Bardziej istotne jest tutaj jednak prawidłowe zorientowanie
kanałów perforacyjnych względem tzw. preferowanej płaszczyzny szczeliny, pokrywającej
się z płaszczyzną największych naprężeń górotworu.
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Z zasad mechaniki górotworu wiadomo, że szczeliny hydrauliczne rozprzestrzeniają
się w kierunku maksymalnego naprężenia poziomego (SH). Jeżeli perforacje nie będą leżeć
w tej płaszczyźnie, to powstające szczeliny będą przemieszczać się wokół rur okładzinowych i cementu, tworząc skomplikowane ścieżki w dążeniu do osiągnięcia preferowanej
płaszczyzny szczeliny. Powoduje to powstanie w strefie przyotworowej skomplikowanych
ścieżek przepływu, o wielu punktach inicjowania szczelin i mikroprzestrzeni pierścieniowych z punktami zaciskania; skrzydła szczeliny są wykrzywione i nie leżą w osi perforacji
i otworu. Powoduje to oczywiste utrudnienie przypływu medium do otworu i mniejszą jego
produktywność (rys. 7).

Rys. 7. Przebieg szczelin tworzących się w skale przy nieprawidłowym ukierunkowaniu perforacji
względem preferowanej płaszczyzny szczeliny [9]

Testy laboratoryjne dotyczące inicjowania szczelin przez rzeczywiste perforacje wskazują
ogólnie, że zapoczątkowanie szczeliny zachodzi u podstawy perforacji w przecięciu preferowanej płaszczyzny szczeliny (PFP) z otworem. Miejsce zainicjowania szczeliny zależy od
orientacji perforacji względem PFP. Jeżeli ten kąt jest większy od 30°, to typowo szczeliny
powstają tam, gdzie nie ma perforacji. Jeżeli szczelina nie zaczyna się od perforacji, to płyn
szczelinujący i podsadzka muszą przemieszczać się wokół płaszczyzny kontaktu cementu
i skały, co powoduje wzrost ciśnienia zabiegu oraz prawdopodobieństwo powstawania szczelin
asymetrycznych i mnogich. Krętość powstających szczelin jest zatem wynikiem braku zorientowania kanałów perforacyjnych zgodnie z przebiegiem preferowanej płaszczyzny szczeliny.
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Perforacje fazowane mają tendencję przyczyniania się do powstawania wielu współzawodniczących szczelin. Oba te czynniki powodują wzrost ciśnienia szczelinowania.
Zadanie perforacyjne (4), w którym najczęściej chodzi o przywrócenie cyrkulacji
w przewodzie produkcyjnym powyżej poziomu zapiaszczenia lub odłożenia osadów parafinowych, wymaga zastosowania ładunku(-ów) kierunkowych o ograniczonym zasięgu radialnym,
które przebiją rurę produkcyjną a jednocześnie nie naruszą w istotny sposób otaczającej ją
rury okładzinowej.
Poniżej przedstawiono kanał perforacyjny utworzony w klocku stalowym przez ładunek kierunkowy głęboko penetrujący (zadanie perforacyjne 1, rys. 8), oraz przebicie rury
produkcyjnej otoczonej przez rurę okładzinową bez naruszenia tej ostatniej, przez ładunek
perforatora – przebijaka (rys. 9).

Rys. 8. Kanał perforacyjny utworzony przez ładunek kierunkowy głęboko penetrujący

Rys. 9. Przebicie rury produkcyjnej bez naruszenia rury okładzinowej,
ładunek zbrojący perforator – przebijak.
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5.

ŚRODKI STRZAŁOWE AKTUALNIE STOSOWANE
I NOWE PRACE W TYM ZAKRESIE

W Polsce, od końca lat 50. XX w. projektowaniem i konstrukcją ładunków kumulacyjnych do perforacji odwiertów zajmuje się Instytut Przemysłu Organicznego – Oddział
w Krupskim Młynie we współpracy z przedsiębiorstwami geofizycznymi i Instytutem Nafty
i Gazu w Krakowie [16]. Ciągłość prowadzonych prac badawczych w tym temacie sprawia,
że większość środków techniki strzelniczej dla polskiego górnictwa naftowego zostało zaprojektowanych, zbadanych i wdrożonych przez INiG oraz IPO [12].
Przez wiele lat producentem opracowanych w IPO środków strzałowych dla krajowego górnictwa nafty i gazu były Zakłady Tworzyw Sztucznych NITRON S.A. w Krupskim
Młynie. Obecnie, produkcję doświadczalną i małotonażową w tym zakresie dla krajowych
użytkowników prowadzi Oddział IPO w Krupskim Młynie. W latach 90. efektywne perforatory rurowe zostały opracowane również w HEIF sp. z o.o. w Warszawie we współpracy
z Przedsiębiorstwem PETROMIN sp. z o.o. w Wołominie [3].
Instytut Przemysłu Organicznego jest producentem całego szeregu różnorodnych środków
strzałowych odpornych temperaturę i wysokie ciśnienia, umożliwiających także przeprowadzenie perforacji odwiertów na dużych głębokościach.
Do perforatorów bezkorpusowych – otwartych oferowane są kompletne zestawy środków strzałowych: ładunki kumulacyjne w odpornych na ciśnienie obudowach szklanych, lont
detonujący w powłoce metalowej i głowiczki zapalnikowe (MW na bazie heksogenu – RDX).
Wszystkie elementy tego zestawu mogą być stosowane w temperaturze wewnątrz odwiertu do
130°C i przy ciśnieniu hydrostatycznym do 70 MPa. Opracowany jest również analogiczny
zestaw środków strzałowych o większej odporności na temperaturę (MW na bazie oktogenu
– HMX), który może być stosowany w temperaturze wewnątrz odwiertu od 190°C.
Do perforatorów korpusowych – zamkniętych, oferowane są kompletne zestawy
środków strzałowych o wytrzymałości na temperaturę do 150°C (MW na bazie heksogenu
– RDX): ładunki kumulacyjne w obudowach metalowych o wysokiej precyzji wykonania,
lont detonujący i zapalnik. Opracowane są również analogiczne zestaw środków strzałowych
o większej odporności na temperaturę, które mogą być stosowane w temperaturze wewnątrz
odwiertu do 190°C ( MW na bazie oktogenu – HMX) a nawet do 250°C (MW na bazie
PYX).
5.1. Ładunki kumulacyjne do perforacji – ogólna charakterystyka
Ładunki kumulacyjne są przeznaczone do stosowania w zakładach górniczych otworowych do wybuchowej perforacji otworów oraz na powierzchni przy wykonywaniu specjalistycznych prac wybuchowych. Wszystkie ładunki wykonane są na bazie heksogenu (RDX)
lub oktogenu (HMX) według potrzeb, z dodatkiem fluoropolimerów. Zastosowano w nich
wkładki kumulacyjne proszkowe, co zapobiega zaczopowaniu otworów perforacyjnych.
W tabeli 2 zestawiono typy ładunków z podaniem ich charakterystycznych parametrów, wyszczególniono warunki stosowania oraz podano efekty przebicia stali i rdzenia
skalnego.
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Tabela 2
Ładunki kumulacyjne do perforacji i ich charakterystyka
Oznaczenie
ładunku

Warunki
stosowania
Tmax [°C]
Pmax [MPa]

ŁOKTC–H –PP–Sz–130–70
ŁOKTC–H–Sz–130–70
ŁOKTC–Fe–27–130–70

T=130°C/2 h
T=115°C/48 h
T=105°C/100 h

ŁOKTC–Fe–27p–130–70
(przebijak)

Pmax=70 MPa

ŁOKT–H–Fe–33–150

T=150°C/2 h
T=125°C/48 h
T=115°C/100 h

ŁOKT –H–Fe–39–150

Obudowa

Dł.
[mm]

szkło

82

stal

stal

MW
[g]

Głębokość przebicia
[mm]
stal

rdzeń skalny

20

60

150÷240

24

100÷120

250÷480

43

14

65

160÷260

37

7

10

–

50

16

100

250÷400

62

32

160

400÷720

5.2. Nowe komponenty w konstrukcji ładunków kumulacyjnych
Na parametry użytkowe prawidłowo skonstruowanego i wykonanego ładunku kumulacyjnego decydujący wpływ wywierają dwa elementy: wkładka kumulacyjna oraz materiał
wybuchowy połączone w procesie technologicznym w jeden nierozłączny układ. Schemat
konstrukcji ładunku kumulacyjnego, na przykładzie jednego z wyrobów IPO z szeregotypu
ŁOKT-H-Fe-.., przedstawia rysunek 10.
W celu uzyskania maksymalnej efektywności perforacji, w ładunkach należy stosować MW
charakteryzujące się możliwie wysokim ciśnieniem detonacji, co w praktyce oznacza wysoką
prędkość detonacji. Rodzaj materiału wybuchowego zastosowanego w ładunku kumulacyjnym
przeznaczonym do perforacji określa również odporność ŁK na temperaturę.

Rys. 10. Schemat konstrukcji ładunku kumulacyjnego do perforacji typu ŁOKT- H-Fe-33-150 [12]
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W Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie oraz w Oddziale IPO w Krupskim
Młynie opracowane zostały i zastosowane do produkcji środków strzałowych nowe materiały
wybuchowe do prasowania z dodatkiem fluoropolimerów. Dzięki bardzo wysokiej odporności chemicznej i termicznej tych polimerów (np. teflonu, vitonu), możliwe jest prasowanie
MW z ich dodatkiem w wyrobach o wymaganej wysokiej odporności na temperaturę, tj.
w ładunkach kumulacyjnych stosowanych w poszukiwaniach nafty i gazu [5].
Drugi istotny element ładunku, metalowa wkładka kumulacyjna, jest elementem wykonanym z wysoką precyzją co do symetrii osiowej oraz przekrojów poprzecznych. Jej masa,
kształt, wymiary geometryczne oraz rodzaj materiału, jego struktura i gęstość są wynikiem
wieloletnich doświadczeń technologicznych i badań optymalizacyjnych [22–23]. Ładunki
kumulacyjne osiowo-kierunkowe mogą być konstruowane w oparciu o wkładki otrzymane w
różnego rodzaju technologiach. Mogą być one wykonywane techniką tłoczenia lub wyoblania
z odpowiedniej blachy, metodą skrawania lub wykonywane z odpowiednich proszków techniką prasowania i/lub spiekania. W Oddziale IPO w Krupskim Młynie do produkcji wkładek
kumulacyjnych stosuje się technologię metalurgii proszków metodą prasowania matrycowego.
Metalami stosowanymi najczęściej, w postaci proszków czystych, stopów lub kompozycji
są : miedź, nikiel, żelazo, tantal, ołów, cyna, wolfram, bizmut, a nawet zubożony uran. Do
prasowania wkładek kumulacyjnych proszkowych do ładunków perforujących dla górnictwa
otworowego stosuje się powszechnie głównie proszki miedzi elektrolitycznej (ozn. ECu),
często z dodatkami wolframu i ołowiu. Wkładki wykonuje się w szerokim zakresie średnic:
od 16 mm do 125 mm (rys. 11).

Rys. 11. Widok wkładek kumulacyjnych prasowanych z proszków metali [13]

Wkładki proszkowe mogą być otrzymywane przez zastosowanie stosunkowo prostych
technik formowania na prasach, uzyskując bardzo dużą dokładność wymiarową co jest szczególnie istotne w produkcji precyzyjnych ładunków kumulacyjnych stosowanych w górnictwie
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nafty i gazu. Bardzo ważną cechą wkładek kumulacyjnych proszkowych jest brak tworzenia się
zbitki – perforacje wykonywane w otworach wydobywczych nie zaczopowują się, co ma znaczenie w zastosowaniach do perforacji odwiertów i zwiększa efektywność wydobycia.
Technologia metalurgii proszków ma wiele zalet. Pozwala ona na stosowanie materiałów
niemetalicznych, a także metali, których nie daje się tłoczyć, umożliwia także otrzymywanie
wkładek o różnorodnej konstrukcji, np. warstwowych. Technologia ta pozwala na szybki
i dokładny dobór składu wkładki oraz jej kształtu – możliwe jest otrzymywanie wkładek zawierających mieszaniny metali o dużej gęstości, wkładek zawierających materiały nie będące
metalami, lub materiały mające na celu reagować chemicznie z otoczeniem [4, 8].
5.3. Przykłady nowych konstrukcji ładunków kumulacyjnych do perforacji
W najnowszych rozwiązaniach dotyczących konstrukcji i technologii produkcji ładunków kumulacyjnych o zwiększonej efektywności przyjęto do stosowania nowoczesne
komponenty:
–

wkładki kumulacyjne z prasowanych kompozycji proszków metali, w tym kompozycji
o wysokich gęstościach (do 15 g/cm3) na bazie wolframu i miedzi oraz wkładki o konstrukcji warstwowej;
– materiały wybuchowe (MW) do prasowania, na bazie heksogenu lub oktogenu z dodatkiem fluoropolimerów typu tarflen i fluotar (odpowiedniki polskie teflonu i vitonu).

Na rysunkach 12–14 przedstawiono kilka przykładów nowej konstrukcji ładunków
przeznaczonych do perforacji odwiertów, w którym zastosowano tego rodzaju nowe materiały.

ŁOKTC-H-Fe-33-150

ŁOKTC-H-Fe-39-150

Rys. 12. Widok ładunków kumulacyjnych przeznaczonych do perforatorów zamkniętych (rurowych)
z typoszeregu ŁOKT-H-Fe... [5]
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ŁOKTC-Fe-27-130-70 (perforujący)

ŁOKTC-Fe-27-130-70 (przebijak)

Rys. 13. Widok ładunków kumulacyjnych przeznaczonych do perforatora małośrednicowego, zapuszczanego do odwiertu poprzez rury wydobywcze [11, 14]

Rys. 14. Widok ładunku kumulacyjnego typu ŁOKTC-H-Sz-130-70, o zwiększonej efektywności,
w obudowie szklanej – widok przed zaklejeniem: 1 – wkładka kumulacyjna, 2 – korpus metalowy
właściwego układu kumulacyjnego, 3 – obudowa szklana, 4 – rowek na lont, miejsce inicjowania ładunku [11]

6.

PODSUMOWANIE

Pomimo że w tej pracy o przeglądowym charakterze, wielu zagadnień dotyczących
perforacji nie udało się nawet zasygnalizować, to można jednak postawić kilka wniosków
dotyczących kierunku dalszych prac rozwojowych, zmierzających do rozszerzenia i unowocześnienia oferty krajowej w tym zakresie.
1) Należy rozszerzyć zakres średnic oferowanych perforatorów korpusowych. Oprócz
obecnie oferowanych średnic 88,9 i 114,3, widzimy potrzebę opracowania perforatorów
o średnicach mniejszych – aż do 2 3/8 czy też 1 16/19″, jakie są oferowane przez wiodące
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2)

3)

4)
5)

firmy w tej branży. Oczywiście ofertę należy budować w porozumieniu z przemysłem,
według rozpoznania potrzeb w tym zakresie.
Widzimy potrzebę zróżnicowania konstrukcji ładunków, która powinna być optymalizowana do konkretnego zadania perforacyjnego, jak ładunki o maksymalnej penetracji,
ładunki do przygotowania szczelinowania, gdzie liczy się średnica wlotowa i jednorodność średnic tworzonych otworów, ładunki tworzące duże otwory do przygotowania
filtrów żwirowych.
Prace w dziedzinie nowych technologii wkładek kumulacyjnych (warstwowe, zdolne do
wykonania mikroszczelinowania w kanale perforacyjnych w drodze reakcji chemicznej
materiału wkładki z płynem otworowym).
Technologia zapuszczania perforatorów na przewodzie zwijanym, z odpowiednim rozszerzeniem metod odpalania.
Opracowanie zagadnień związanych z perforacjami w otworach poziomych – głównie
zagadnienia związane z zapuszczaniem długich zestawów perforujących, orientowanie
perforatorów w przestrzeni odwiertu. itp.
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OCHRONA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
PODCZAS UDOSTĘPNIANIA I PRAC REKONSTRUKCYJNYCH
POPRZEZ UŻYCIE CIECZY WIERTNICZYCH
ZAWIERAJĄCYCH NISKOTOKSYCZNE SOLE MRÓWCZANOWE
1.

WPROWADZENIE

Możliwość zastosowania soli mrówczanowych, zwanych solami organicznymi, w wiertnictwie i górnictwie naftowym, poprzedzone zostało badaniami laboratoryjnymi, a następnie
testami otworowymi przeprowadzonymi m.in. przez firmy Shell, Statoil, Cabot [1, 4]. Na
wzrost zainteresowania przemysłu naftowego tymi solami wpłynęły przede wszystkim ich
właściwości fizykochemiczne, głównie dobra rozpuszczalność w wodzie, pozwalająca na
uzyskiwanie roztworów tych soli o gęstościach w przedziale od 1010 do 2300 kg/m3. Są to
gęstości alternatywne do gęstości roztworów soli chlorkowych i bromkowych. Drugą istotną
zaletą jest zmniejszona szkodliwość oddziaływania na środowisko przyrodnicze w okresie
dowiercania, opróbowania i rekonstrukcji z uwagi na brak toksyczności i całkowitą biodegradowalność tych soli. Znacznie wyższe ceny tych soli w porównaniu z solami nieorganicznymi
sprawia, że stosowane są głównie w składach cieczy wiertniczych wykorzystywanych do
dowiercania horyzontów produktywnych i pracach rekonstrukcyjnych w warunkach występowania wysokich gradientów ciśnień złożowych i temperatur jak i na obszarach szczególnie
chronionych ekologicznie [2].
Pomimo braku przykładów wykorzystania soli organicznych w krajowym przemyśle
naftowym, od kilkunastu lat w INiG prowadzone są badania laboratoryjne pod kątem zastąpienia w składach cieczy wiertniczych soli nieorganicznych (sole chlorkowe i bromkowe),
pełniących często funkcję materiału obciążającego i inhibitora hydratacji skał ilasto-łupowych,
solami metali alkalicznych kwasu mrówkowego, czyli mrówczanu potasu – HCOOK, cezu
– HCOOCs *H2O i sodu – HCOONa, celem poprawy właściwości reologiczno-strukturalnych
i inhibitacyjnych tych cieczy oraz ograniczenia uszkodzenia właściwości hydraulicznych
* Instytut Nafty i Gazu, Kraków
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skał zbiornikowych [6, 7, 8]. W wyniku tych badań, dla obszaru Niżu Polskiego oraz Karpat
i przedgórza Karpat, opracowane zostały receptury beziłowych płuczek wiertniczych, cieczy
roboczych oraz cieczy nadpakerowych o wymaganych warunkami geologiczno-złożowymi
właściwościach technologicznych, określono ich wpływ na strefę przyodwiertową oraz interakcję z solankami złożowymi.

2.

SOLE MRÓWCZANOWE SKŁADNIKAMI CIECZY WIERTNICZYCH

Roztwory różnych soli nieorganicznych i organicznych, solanki z dodatkiem polimeru
a także beziłowe płuczki wiertnicze zalecane są m.in. do dowiercania poziomów skał produktywnych, ich opróbowania oraz rekonstrukcji odwiertów ropnych i gazowych. Rodzaj
oraz koncentracja soli w sporządzonej cieczy uzależnione są głównie od gradientu ciśnienia
złożowego, rodzaju skał zbiornikowych oraz ich wpływu na zmiany przepuszczalności tych
skał.
Na przestrzeni lat receptury cieczy wiertniczych ulegały modyfikacjom w celu poprawy
ich właściwości i oddziaływania na strefę przyodwiertową poprzez zapobieganie:
– zatykaniu kanałów porowych skał zbiornikowych cząstkami stałymi;
– blokowaniu kanałów porowych na skutek pęcznienia substancji ilastej występującej
w skale;
– odkładaniu się w kanałach porowych osadów powstałych w wyniku wymiany jonowej
pomiędzy cieczą wiertniczą a solanką złożową.
Badania oraz testy otworowe wskazywały, że ciecze na bazie soli mrówczanowych posiadają znacznie korzystniejsze właściwości w porównaniu do konwencjonalnych systemów
roztworów soli nieorganicznych (chlorkowych i bromkowych).
Sole metali alkalicznych kwasu mrówkowego są to silnie higroskopijne związki chemiczne o dobrej rozpuszczalności w wodzie tworzące ciężkie roztwory alkaliczne, których
właściwości przy pełnym nasyceniu daną solą przedstawia tabela 1.
Tabela 1
Właściwości reologiczne roztworów soli organicznych otrzymane na podstawie badań laboratoryjnych [5]

Lp

Rodzaj roztworu
soli

Stężenie soli
[g do 1 dm3]

Granica
płynięcia
[Pa]

Lepkość
[mPa s]

Gęstość
[kg/m3]
ρ

ηpl

ηs

τy

pH

1.

HCOOK

2700÷3000*

1560

12

13

0,96

11,2

2.

HCOONa

690

1290

6

7

0,96

10,5

3.

HCOOCs * H2O

4000

2010

2

2,5

0,48

10,0

4.

HCOONa
HCOOK

600
1570

1520

14

13,5

0,48

10,2

* w zależności od stopnia czystości soli
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Solanki organiczne tworzą środowisko, w którym zjawiska korozji wykazują znikomy
wpływ na osprzęt wiertniczy, ponieważ ich współczynnik korozji wynosi od 0,005 do 0,011kg/
m2/rok w porównaniu do wody – 0,175kg/m2/rok lub alkalicznego roztworu K2CO3 o gęstości 1580kg/m3 – 0,02kg/m2/rok. Doświadczalnie wykazano, że solanki o wysokim stężeniu
danej soli mrówczanowej posiadają zdolność rozpuszczania dużych ilości rdzy siarczanowej
metali ziem alkalicznych. Ponadto w czasie pomiaru temperatury krystalizacji roztworów soli
organicznych, podczas ich schładzania do –20oC nie stwierdzono wytrącania się kryształków
tych soli, co świadczy o możliwości ich wykorzystania w różnych zakresach temperatur.
Jako silne antyutleniacze są zdolne zapobiegać procesom degradacji termicznej zagęstników i koloidów ochronnych podwyższając ich odporność termiczną. Na takie działanie
soli mrówczanowych wskazywały wyniki badań laboratoryjnych, które dowodziły, że destrukcyjny wpływ temperatury 120°C nie powodował istotnych zmian właściwości reologiczno-strukturalnych i filtracji cieczy wiertniczych o pełnym zasoleniu HCOOK, HCOONa
i HCOOCs * H2O z dodatkiem środka skrobiowego lub celulozowego i biopolimeru (tab. 2).
W roztworach soli nieorganicznych o dużych gęstościach (bromek wapnia, cynku) zmianom
tym towarzyszy znaczne obniżanie lepkości solanek i zmniejszenie hydratacji polimeru.

Tabela 2
Właściwości roztworów soli organicznych obrobionych polimerami otrzymane na podstawie badań
laboratoryjnych [7]

Lp

Skład cieczy wiertniczej
[g]

1.

Środek skrobiowy
Biopolimer
HCOONa

2.

Ciecz 1
Temperatura 120oC

3.

Środek skrobiowy
Biopolimer
HCOOK

4.

Ciecz 3
Temperatura 120oC

5.

Środek celulozowy
HCOOCs · H2O
Blokator

6.

Ciecz 5
Temperatura 120oC

20
2
690

20
2
2700

10
4000
40

Gęstość
[kg/m3]

Lepkość
[mPa s]

Granica
Wytrzymałość
płynięstukturalna Filtracia
cja
[Pa]
[Pa]
[cm3]
τy
I
II

pH

ρ

ηpl

ηs

1290

29

39

9,6

0,96

–

2,0

9,3

1310

31

36

4,8

0,96

–

2,8

7,9

1550

31

36,5

5,3

1,4

1,4

2,0

11,3

1550

27

32

4,8

1,4

1,4

1,6

10,9

2011

11

13,5

2,4

0,48

–

5,6

11,0

2011

10

12,5

2,4

0,48

–

5,6

10,9
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Zdolność tych soli do stabilizowania polimerów polega na podwyższaniu ich tzw. temperatury przemiany (transition temperature) czyli temperatury, w której następuje zmiana
konformacji molekularnej polimeru, za którą odpowiedzialne są jony mrówczanowe [3, 4].
Stabilność systemów cieczy roboczych lub płuczek wiertniczych na osnowie soli organicznych, w podwyższonej temperaturze wpływa na ograniczenie zużycia polimeru, utrzymanie
odpowiednich parametrów reologicznych, a także ułatwia prowadzenie prac wiertniczych
i rekonstrukcyjnych w odwiercie.
Jak wynika z badań laboratoryjnych kompatybilność solanek organicznych z powszechnie
stosowanymi koloidami ochronnymi znacznie ułatwia technologię sporządzania oraz regulowania lepkości i filtracji cieczy wiertniczych w żądanym zakresie wartości parametrów
i wielkości temperatury. Innym aspektem kompatybilności solanek organicznych jest zapobieganie powstawaniu w kanałach porowych skał zbiornikowych trudno rozpuszczalnych osadów
w wyniku zmieszania się ich z solanką złożową zanieczyszczoną związkami chemicznymi
w składzie, której mogą występować np. aniony HCO3–, CO3– i SO42– lub kationy Fe2+ lub Fe3+.
Kompatybilne działanie tych cieczy z solankami złożowymi tłumaczy się dużą rozpuszczalnością soli organicznych w wodzie [1, 2], dzięki której interakcja ich (bez względu na rodzaj
zastosowanej soli organicznej) z solankami złożowymi nie wywołuje skutków ubocznych
w postaci wytrącania się osadów trudno rozpuszczalnych związków chemicznych, które
odkładane w kanałach porowych powodowałyby uszkodzenie przewodności hydraulicznej
skały zbiornikowej.
Bardzo ważnym ze względu na ochronę złóż węglowodorów jest również efektywne ograniczanie dyspergowania i pęcznienia spoiwa ilastego skały zbiornikowej w wyniku stosowania
solanki mrówczanowej o pełnym nasyceniu solą potasową. Mechanizm inhibitującego działania na skały ilaste jonu K+, występującego zarówno w cieczach sporządzanych na osnowie
soli organicznej jak i nieorganicznej jest ogólnie znany i niezmienny. Badania laboratoryjne
wskazywały jednak, że ciecze zawierające maksymalną koncentrację mrówczanu potasu
w większym zakresie stabilizują skały ilasto-łupkowe niż ciecze o pełnym nasyceniu KCl.
Jedną z metod laboratoryjnych, na podstawie której można określić skuteczność działania cieczy wiertniczej zawierającej inhibitory hydratacji skał ilastych jest metoda analizy
dyspersji łupku w środowisku takiej cieczy. Na podstawie tej analizy stwierdzono, że użyty
do badań pstry łupek eoceński zawierający ok. 70% pakietów smektytowych, w środowisku nasyconych roztworów soli potasowych w różnym stopniu ulegał zniszczeniu, i tak po
oddziaływaniu na badaną skałę roztworu KCl odzyskiwano ok. 20% tego łupku, a roztworu
HCOOK – ok. 60% (rys. 1).
Takie działanie soli mrówczanowej literatura [2, 3] tłumaczy obniżeniem przepływu
hydraulicznego filtratu, charakteryzującego się znaczną lepkością,do łupku oraz aktywnością chemiczną wody nasyconych roztworów tej soli, która powoduje powstanie ciśnienia
osmotycznego w strefie przyotworowej. Zjawisko to przyczynia się do obniżenia ciśnienia
porowego i zwiększenia wytrzymałości skały w strefie przyotworowej.
W celu ograniczenia infiltracji cieczy do kanałów porowych skały zbiornikowej wszystkie
roztwory soli zarówno organicznych jak i nieorganicznych wymagają stosowania odpowiednich koloidów oraz blokatorów do regulowania ich właściwości reologicznych i filtracyjnych,
zapobiegając tym samym pogorszeniu przewodności hydraulicznej skały.
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Rys. 1. Ilości odzyskanego łupku eoceńskiego po dyspergowaniu w środowisku nasyconych roztworów KCl
i HCOOK

Przeprowadzone badania wyraźnie wskazywały, że do obróbki roztworów soli należy
stosować polimery organiczne jak środki skrobiowe i biopolimery m.in. ze względu na
wspomagające działanie inhibitowania hydratacji minerałów ilastych zawartych w spoiwie
ilastym skały zbiornikowej oraz ich biodegradację w czasie.
Mając na uwadze względy ekologiczne, ciecze wiertnicze (zarówno płuczki jak i solanki) z dodatkiem soli organicznych powinny być stosowanie w warunkach otworowych
zastępując stopniowo ciecze zawierające jony Cl- szkodliwe dla środowiska. Proponując te
ciecze do stosowania przemysłowego należy jednak liczyć się z kosztami ich sporządzania w
związku z wyższą ceną tych soli w porównaniu do soli chlorkowych. Rozpatrując czynniki
ekonomiczne sporządzania cieczy na osnowie soli mrówczanowych wynika, że efekty mogą
być uzyskane po ich wielokrotnym zastosowaniu. Może to jednak nastąpić po uprzednim ich
oczyszczeniu z zanieczyszczeń mechanicznych oraz regeneracji parametrów reologicznych
i gęstości. Oczyszczone ciecze należy przechowywać w czystych zamkniętych zbiornikach.

3.

WPŁYW CIECZY WIERTNICZYCH SPORZĄDZONYCH
NA OSNOWIE SOLI MRÓWCZANOWYCH
NA ZMIANY PRZEPUSZCZALNOŚCI SKAŁ ZBIORNIKOWYCH

Przydatność cieczy wiertniczych do zastosowania w praktyce przemysłowej ocenia się na
podstawie badań ich wpływu na zachowanie się przewodności hydraulicznej wytypowanych
skał zbiornikowych przy użyciu specjalistycznej aparatury. Schemat aparatury pomiarowej
oraz wysokociśnieniowej i wysokotemperaturowej komory badawczej przedstawiono na
rysunkach 2 i 3.
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Rys. 2. Schemat przepuszczalnościomierza uniwersalnego firmy Temco Ltd. do badań wpływu solanek
na zmiany przepuszczalności skał zbiornikowych [9]

Rys. 3. Komora Hasslera do badań wpływu cieczy wiertniczych na skały zbiornikowe [9]

Metodyka badań
1. Próbki skały zbiornikowej wycięto z rdzeni tak, aby widoczne mikroszczeliny „przechodziły centralnie” przez całą długość, a następnie oprawiono w folię termokurczliwą
w celu zachowania stanu „początkowego”.
2. Każdą z próbek umieszczano w uniwersalnym przepuszczalnościomierzu firmy Temco
Ltd., następnie symulowano oddziaływanie ciśnienia górotworu do wartości 20 MPa
i temperaturę 80°C, po czym przetłaczano solankę złożową, a następnie ropę naftową
762

z kopalni Dębno i mierzono początkową przepuszczalność szczelinową dla ropy naftowej – kp.
3. Następnie na próbki oddziaływano wytypowanymi do badań cieczami roboczymi i solankami przez okres 60 minut przy ciśnieniu różnicowym 2 MPa ze strony przeciwnej
do przepływu ropy naftowej;
4. Powtórnie mierzono przepuszczalność szczelinową dla ropy naftowej (przepuszczalność
końcowa) – kk.
Współczynnik uszkodzenia, który jest odzwierciedleniem interakcji cieczy roboczych ze
skałą zbiornikową określano na podstawie stosunku przepuszczalności pomierzonych przed i po
oddziaływaniu cieczami roboczymi i solankami na próbki roponośnej skały zbiornikowej.

§
k
WU ¨1  k
¨ kp
©

·
¸ u100 %,
¸
¹

gdzie:
WU – współczynnik uszkodzenia badanej próbki przez ciecz roboczą, bezwym;
kk – przepuszczalność szczelinowa dla roponośnej skały zbiornikowej po kontakcie
z cieczą roboczą, mD;
kp – przepuszczalność szczelinowa dla roponośnej skały zbiornikowej przed kontaktem z cieczą roboczą, Md.
Omówienie wyników badań
Badania wpływu cieczy roboczych i solanek na skały zbiornikowe wykonano na próbkach
dolomitu głównego pobranych z odwiertu M – 5K z interwału 3117 – 3134 m, skr. XVII,
odc. 5÷15 oraz 3134 – 3149 m, skr. XIII, odc. 50–70.
Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowanie „czystych” roztworów soli nie sprzyja
zachowaniu przepuszczalności skały zbiornikowej (rys. 4 i 5). Nie mniej jednak uzyskuje się
znacznie lepsze wyniki aniżeli podczas oddziaływania na skałę zbiornikową wodą wodociągową lub płuczkami zawierającymi fazę ilastą (np. bentonit), przy oddziaływaniu których
obserwuje się nieodwracalną utratę przewodności hydraulicznej. Zastosowanie „czystych”
solanek pozwala na ich bardzo powolne, jednak sukcesywne wypieranie z kanałów porowych
skały zbiornikowej, natomiast płuczki wiertnicze zawierające fazę ilastą powodować mogą
nieodwracalne zmiany przewodności hydraulicznej.
Dobrym wyjściem z tego rodzaju sytuacji, jest zastosowanie cieczy roboczych, które są
roztworami soli organicznych (np. mrówczanu potasu) lub nieorganicznych, obrobionymi środkami chemicznymi (np. polimerami lub biopolimerami) oraz blokatorami nieorganicznymi (rys.
6), ciecz robocza 1 (np. węglanami wapnia, które można łatwo usuwać poprzez kwasowanie),
niekiedy wspomaganymi przez blokatory organiczne (rys. 6), ciecz robocza 2 i 3 (np. UltraSeal,
SandSeal, Liquid Casing). Ciężkie ciecze robocze sporządzone na osnowie mrówczanu cezu,
które obrobione zostały przy pomocy biopolimerów i blokatorów nie powodują nadmiernych
zmian przepuszczalności w porównaniu do cieczy roboczych, sporządzonych na osnowie soli
chlorkowych i obciążonych do wymaganej gęstości (rys. 7), ciecz robocza 1 i 2.
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Rys. 4. Wpływ „czystych” roztworów soli mrówczanu potasu (ρ = 1400 i 1580 kg/m3) oraz obciążonej
cieczy roboczej (ρ = 2300 kg/m3), sporządzonej na osnowie roztworu mrówczanu potasu

przepuszczalnoĞü, m D

2000
1800

kp

1600

kk

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
CsCOOH g=1,81

CsCOOH g=1,94

CsCOOH g=2,3

Rys. 5. Wpływ „czystych” roztworów soli mrówczanu cezu (ρ = 1810; 1940 i 2300 kg/m3) na zmiany
przepuszczalności skały zbiornikowej (próbka wzorcowa)

Wykonane badania nad doborem bazowych roztworów soli do sporządzania cieczy
roboczych do dowiercania pozwoliło na wyciągnięcie szeregu wniosków [8], z których jako
najistotniejsze są:
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– cieczą roboczą polecaną do prowadzenia prac związanych z opróbowaniem i rekonstrukcją
odwiertów jest roztwór mrówczanu potasu z dodatkiem polimeru strukturotwórczego,
i blokatora węglanowego; roztwor można uzyskiwać gęstość do 1500 kg/m3 (rys. 6);
– przed zastosowaniem cieczy roboczej sporządzonej na bazie mrówczanu cezu i polimeru
strukturotwórczego należy wziąć pod uwagę możliwość niekorzystnego oddziaływania
polimeru na skałą zbiornikową przy dużych ciśnieniach różnicowych, kiedy to ciecz
robocza mogłaby głęboko wnikać do mikroszczelin;
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Rys. 6. Wpływ cieczy roboczej sporządzonej na osnowie mrówczanu potasu na zmiany przepuszczalności pięciu próbek roponośnej skały zbiornikowej: a) przepuszczalność; b) odzysk przepuszczalności

765

– w przypadku konieczności rekonstrukcji odwiertów o wysokim ciśnieniu złożowym
zaleca się zastosowanie bądź to czystych solanek sporządzonych na bazie mrówczanu
cezu, bądź też cieczy roboczych sporządzonych na osnowie roztworu mrówczanu cezu.
Możliwa do uzyskania gęstość tych cieczy wynosi około 2300 kg/m3 (rys. 7);
– ze względu na wysoki koszt soli mrówczanowych, zastosowanie ich będzie ekonomicznie
uzasadnione wówczas, gdy będzie możliwość ich wielokrotnego użycia.
Kierunek przepáywu páuczki
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Rys. 7. Zmiany przepuszczalności skały zbiornikowej dla ropy naftowej po kontakcie z cieczą roboczą
sporządzoną na bazie soli chlorkowych (ciecz robocza 1) i na osnowie soli mrówczanu cezu (ciecz robocza 2): a) przepuszczalność; b) odzysk przepuszczalności
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4.

PODSUMOWANIE

Do opracowania cieczy roboczych o gęstości 1500 kg/m3 zaleca się stosowanie roztworu
soli organicznej (HCOOK – mrówczan potasu, a do ich obróbki proponuje się użycie środków skrobiowych jako koloidów ochronnych ze względu na ich łatwy rozkład biologiczny
i degradację pod wpływem cieczy kwasującej oraz blokatora węglanowego dodawanego
w ilości potrzebnej do uzyskania żądanej gęstości [5].
Do opracowania cieczy roboczych o gęstości około 2000 kg/m3 zaleca się stosowanie
mrówczanu cezu w połączeniu z polimerem strukturotwórczym i niewielkimi dodatkami
blokatora węglanowego w celu przeciwdziałania infiltracji cieczy do kanałów porowych
skały zbiornikowej [6.]
Wyższego kosztu sporządzania cieczy roboczej należy oczekiwać przy zastosowaniu
soli mrówczanu potasu (HCOOK). Jednak ze względu na najskuteczniejszą ochronę strefę
przyodwiertową skały zbiornikowej przed uszkodzeniem oraz minimalną szkodliwość dla
środowiska przyrodniczego, obecność jonów potasu K+ w cieczy roboczej oraz uzyskiwanie
stosunkowo wysokiej gęstości (przy pełnym nasyceniu tą solą około 1600 kg/m3) predysponuje
ją do wykorzystania w warunkach przemysłowych [7]. W związku z powyższym należałoby
przeprowadzić rachunek ekonomiczny takiej inwestycji.
Wszystkie opracowane ciecze robocze mogą być ponownie stosowane na innych odwiertach, lecz po ich uprzednim oczyszczeniu z zanieczyszczeń mechanicznych. Po oczyszczeniu
należy je przechowywać w czystych i zamkniętych zbiornikach w celu ochrony ich przed
działaniem czynników atmosferycznych. Wymóg ten powinien być przestrzegany głównie
dla cieczy sporządzonych na bazie soli mrówczanowych (HCOOK, a w szczególności
z HCOOCs * H2O);
Najdroższą cieczą roboczą będzie ciecz o gęstości około 2300 kg/m3 sporządzona na
bazie mrówczanu cezu (HCOOCs), dlatego powinna ona być używana wielokrotnie. Przed
ponownym zastosowaniem danej cieczy w warunkach przemysłowych należy dokonać pomiarów właściwości reologicznych, filtracji, gęstości i wartości pH. W razie konieczności
dodać określony koloid ochronny, blokator i podnieść wartość pH [8].
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WYBRANE ZAGADNIENIA DOSKONALENIA TECHNOLOGII
WTÓRNYCH METOD EKSPLOATACJI ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ

1.

WSTĘP

Wobec rosnącego zapotrzebowania na ropę naftową zagadnienie jak najlepszego wykorzystania jej zasobów, czyli jak najlepszego odropienia skał złożowych odgrywa obecnie
szczególne znaczenie. Dotyczy to zarówno złóż nowo dowierconych wchodzących do
eksploatacji jak i złóż znajdujących się w końcowej fazie eksploatacji lecz zawierających
jeszcze znaczną część swych zasobów geologicznych. Wiadomo jest, że wykorzystując
wyłącznie zasoby energii złożowej, można wydobyć w sprzyjających warunkach zaledwie
40÷50% jego pierwotnych zasobów ropy. Dla zwiększenia ilości wydobytej ropy, dla poprawy
współczynnika odropienia złoża konieczne może być podejmowanie działań zmierzających
do regeneracji lub podtrzymania energii złożowej, czyli stosowania wtórnych metod eksploatacji. Doskonalenie technologii metod wtórnych jest dziś jednym z najważniejszych zadań
w zakresie kopalnictwa naftowego, również w naszych warunkach. Stosowanie właściwie
dobranych technologii metod wtórnych daje bowiem dobre wyniki również na złożach w końcowej fazie eksploatacji. Jak wiadomo z literatury w USA, Rosji, krajach Bliskiego Wschodu
i innych, metody te stosowane są z dobrymi rezultatami nawet na złożach o długoletnim okresie
eksploatacji. Znaczenie tego zagadnienia dla polskiego kopalnictwa naftowego było i jest silnie eksponowane w czasie obrad różnych konferencji naukowych i wskazywanie na celowość
i konieczność stosowania właściwie dobranych technologii metod wtórnych eksploatacji nie
tylko na złożach nowo dowierconych, ale eksploatowanych też przez wiele lat, lecz zawierających jeszcze znaczną część swoich zasobów geologicznych. Zastosowanie ich w Karpatach
i na Przedgórzu powinno umożliwić wydobycie dodatkowych ilości ropy naftowej.
Doceniając znaczenie tej problematyki, pracownicy Zakładu Inżynierii Naftowej poświęcili jej wiele miejsca w tematyce wykonywanych prac naukowo-badawczych i własnych,
jak na przykład:
* Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu, AGH Kraków
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− zastosowanie roztworów micelarnych dla zwiększenia współczynnika odropienia złóż,
− zwiększenie efektywności nawadniania złóż ropy naftowej o małej i dużej lepkości,
− zwiększenie współczynnika odropienia przy zatłaczaniu pary wodnej do złoża.
W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych wypierania ropy naftowej z kopalni
Grobla za pomocą wody, wodnego roztworu związku powierzchniowo czynnego (Rokamidu
MR-17) oraz powietrza. Na podstawie wyników badań określono współczynnik odropienia
modelu złoża oraz wpływ medium wypierającego na zwiększenie jego efektywności wypierania dla nawadniania i nagazowania złoża.

2.

PODSTAWY TEORETYCZNE METOD WTÓRNYCH EKSPLOATACJI
ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ

Jak wiadomo w metodach wtórnych eksploatacji istotnym czynnikiem jest dobór właściwego medium wypierającego. Często stosuje się ZPCz jako dodatek do zatłaczanej wody do
złoża przy nawadnianiu, który powoduje wzrost współczynnika odropienia złoża. Następuje
to w wyniku zmniejszenia napięcia powierzchniowego na granicy ropa-woda (σrw). Zmniejszenie napięcia powierzchniowego powoduje bowiem:
− zmniejszenie ciśnienia kapilarnego (Pk) na konturze ropa-woda,
− zmniejszenie oporów przepływu cieczy wytłaczającej i wytłaczanej przez pory złoża,
− zmniejszenie ilości porów niedrożnych dla wtłaczanej cieczy a przez to zmniejszenie
ilości ropy uwięzionej w porach skały złożowej w wyniku działania sił kapilarnych.
Przy nagazowaniu złoża gaz wypiera ropę i wypełnia opróżnione z ropy pory skały
zbiornikowej. Podczas tego procesu zachodzi również zjawisko rozpuszczania gazu w ropie,
które zależy od temperatury i ciśnienia złoża. W zakresie ciśnień i temperatur spotykanych
w złożach płytkich i średnio głębokich, gaz i nasycona nim ropa są płynami nie mieszającymi
się ze sobą. Istnieje między nimi (w miejscu ich kontaktu) powierzchnia rozdziału. Jeżeli
kontakt ten ma miejsce w porach o wymiarach kapilarnych to związane jest z nim ciśnienie
kapilarne. Dlatego też podstawy teoretyczne wytłaczania ropy gazem i wodą z ośrodka porowatego są podobne. Jak wynika ze wzoru Kotjachowa dla nawadniania w okresie bezwodnym
idealnego ośrodka porowatego (ośrodek jednorodny, pominięcie wpływu sił kapilarnych ma
postać).
2
1

ȝ bw
(1)
3 1 § ȝw ·
¸¸
 ¨¨1 
3 © ȝr ¹
Lepkość gazu jest znacznie mniejsza niż wody. Dlatego też stosunek lepkości gazu do
lepkości ropy jest bardziej niekorzystny przy nagazowaniu złoża niż przy nawadnianiu.
Na proces zatłaczania powietrza do złoża ropy wpływ mają takie czynniki jak temperatura
i ciśnienie złożowe oraz własności ropy i skały. W przypadku tego procesu w złożu zachodzą
dwa główne zjawiska: wypieranie ropy oraz jej utlenianie. W zależności od intensywności
tych zjawisk proces zatłaczania powietrza do złoża ropy podzielić można na [3]:
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1) Wypieranie ropy w warunkach braku mieszania wraz z intensywnym utlenianiem
ropy.
2) Wypieranie ropy w warunkach braku mieszania przy braku utleniania ropy.
3) Wypieranie ropy w warunkach mieszania wraz z intensywnym utlenianiem ropy.
4) Wypieranie ropy w warunkach mieszania przy braku utleniania ropy.
Dwa ostatnie przypadki określane są jako wysokociśnieniowe zatłaczanie powietrza.
Przypadek zatłaczania w warunkach braku mieszania wraz wysokotemperaturowym utlenianiem znany jest jako wewnątrzpokładowe spalanie ropy w złożu.
Mechanizm wypierania ropy naftowej ze złoża opiera się na teorii Buckleya-Leveretta,
która zakłada warunki idealne wypierania tłokowego, w jakich zachodzi to zjawisko.
Jednowymiarowy model matematyczny procesu zatłaczania płynu w warunkach nie
mieszania do złoża ropy w warunkach izotermicznych opisują równania [2]:

wS w v w w f w


wt
I wx

vw

kw
ȝw

0

·
§ wP
 ¨¨
 ȡ w  g  sin Į ¸¸
¹
© wx

(2)

(3)

S w + Sr = 1

(4)

Pr – Pw = Pc (Sw)

(5)

gdzie:
Sw –
Sr –
vw –
φ–
fw –
µw –
µr –
ρw –
ρr –
P–
Pc –
kw –
kr –
α–

nasycenie wodą,
nasycenie ropą,
prędkość filtracji wody,
współczynnik porowatości,
udział wody w przepływie,
współczynnik. lepkości dynamicznej wody,
współczynnik. lepkości dynamicznej ropy,
gęstość wody,
gęstość ropy,
ciśnienie złożowe,
ciśnienie kapilarne,
przepuszczalność fazowa dla wody,
przepuszczalność fazowa dla ropy,
kąt nachylenia warstwy.
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Z równań (2) – (5) określić można zależność na udział wody w przepływie w zależności
od wartości nasycenia wodą:

1
fw

·
k r A § w Pc
  ¨¨
 g  (ȡ w  ȡ r )  sin Į ¸¸
ȝ r q © wx
¹
ȝw  kr
1
ȝr  kw

(6)

gdzie:
q – wydatek,
A – pole powierzchni.
Zależność ta uwzględnia zarówno oddziaływanie sił kapilarnych jak i grawitacyjnych.
W zastosowaniach praktycznych do modelowania procesów nawadniania i nagazowania złoża
zazwyczaj stosuje się formę uproszczoną równania, w której pomija się wpływ zarówno sił kapilarnych jak i grawitacyjnych. W takim przypadku równanie sprowadza się do postaci [2]:
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1
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Prędkość przemieszczania się frontu wypierania określić można z zależności [2]:

v

wf
q
 w
A  I wS w

(8)

gdzie v – prędkość przemieszczania się frontu wypierania.
W przypadku zatłaczania gazu do złoża, zakładając brak mieszania między gazem a ropą,
zachodzący w złożu proces wypierania ropy opisać można zgodnie z teorią przedstawioną
powyżej, a więc w tym przypadku czynnikiem decydującym o szybkości przemieszczania
się frontu wypierania będzie stosunek lepkości zatłaczanego gazu i ropy oraz stosunek przepuszczalności fazowych gazu i ropy.
W rzeczywistych warunkach złożowych na wypieranie ropy naftowej oprócz lepkości
płynów i przepuszczalności względnych wpływ mają również niejednorodność złoża, nasycenie
płynami, ciśnienia kapilarne, rodzaj skały złożowej oraz lokalizacja odwiertów na złożu.

3.

METODYKA BADAŃ LABORATORYJNYCH I WYNIKI POMIARÓW

Schemat aparatury zastosowanej do badań modelowych nawadniania i nagazowania
złoża przedstawiono na rysunku 1, która spełniała kryteria modelowania według F.I. Kotjachowa [1]. Metodyka badań była następująca: sztuczne złoże (1) wypełniano piaskiem
o granulacji 0,3–1,2 mm wolnym od zanieczyszczeń.
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Rys. 1. Schemat stanowiska pomiarowego do badań modelowych: 1 – sztuczne złoże, 2 – zbiornik
pomiarowy, 3 – butla ze sprężonym powietrzem, 4 – zawory manipulacyjne, 5 – zbiornik pomiarowy
(separator), 6 – gazomierz, 7 – termostat, 8 – zbiornik pomiarowy cieczy

Po napełnieniu sztucznego złoża piaskiem wykonywano pomiar współczynnika przepuszczalności absolutnej używając jako medium przepływającego przez złoże sprężone
powietrze. Objętość przepływającego powietrza z butli (3) była mierzona gazomierzem (6).
Istotnym elementem pomiaru było nasycenie modelu złoża ropą naftową z modelowaniem
wody związanej dla zbliżenia modelu do warunków rzeczywistych. W tym celu model
ośrodka porowatego nasycano najpierw wodą znajdującą się w zbiorniku pomiarowym
(2) pod ciśnieniem sprężonego powietrza z butli (3) i odpowiednim ustawieniu zaworów
manipulacyjnych (4). Nasycenie kontynuowano aż do przepłynięcia przez model złoża do
zbiornika pomiarowego (8) wody w ilości 2,5 objętości jego porów. Określano wówczas
ilość wody nasycającej sztuczne złoże. W podobny sposób nasycano model sztucznego złoża
ropą naftową z kopalni Grobla. Do wtłaczania i wytłaczania medium z ośrodka porowatego
wykorzystano zbiornik (2) oraz sprężone powietrze z butli (3). Dla wykonywania pomiarów
w określonej temperaturze wykorzystano termostat (7). Odczyty ilości wypływającej ropy
naftowej z modelu złoża dokonywano za pomocą zbiornika pomiarowego (separatora) (5)
i zbiornika pomiarowego cieczy (8). Każdą próbę uważano za zakończoną przy stałym wykładniku wodno-ropnym wynoszącym 100 cm3/cm3 lub wykładniku gazowym równym 3200
cm3/cm3. Medium wypierające w czasie eksperymentów posiadało taką samą temperaturę, jak
temperatura modelu złoża (umożliwiło to wyeliminowanie zmian efektów cieplnych).
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Współczynnik odropienia złoża (η) obliczano metodą objętościową:

Ș

V2
 100, %
V1

(9)

gdzie:
V1 – początkowa objętość ropy naftowej w nasyconym modelu złoża, m3,
V2 – objętość wypartej ropy naftowej z modelu złoża w czasie pomiarów, m3.
Współczynnik odropienia złoża, nasycenie modelu, oraz współczynnik przepuszczalności
przyjmowano jako średnią wielkość z trzech prób modelowych.
W tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry modelu oraz płynów wykorzystanych
podczas badań laboratoryjnych. W tabelach 2, 3 i 4, przedstawiono odpowiednio wyniki pomiarów przy wypieraniu ropy naftowej z modelu złoża wodą, roztworem wodnym Rokamidu
MR-17 oraz powietrzem.

Tabela 1
Parametry modelu
Długość modelu

1,6 m

Średnica modelu

0,0455 m

Temperatura pomiaru

293 K

Porowatość modelu złoża

0,3

Gęstość ropy, ρr20°C

821 kg/m3

Współczynnik lepkości dynamicznej ropy, µr20°C

2,9 mPas

Napięcie powierzchniowe na granicy ropa-woda, σrw

30,6 10-3 N/m

Ciśnienie tłoczenia wody

50000 Pa

Nasycenie modelu, Sm

0,2

Przepuszczalność modelu złoża

7,5 10-12 m2

Gęstość 0,2% roztw. wodn. Rokamid MR-17, ρ20°C

1019 kg/m3

Współczynnik lepkości dynamicznej 0,2% roztw. wodn. Rokamid
MR-17, µr o

2,1 mPas

Napięcie powierzchniowe na granicy ropa-wodny roztwór, σrr

0,0049 N/m

Gęstość powietrza, ρ 20°C

12,678 N/m3

Współczynnik lepkości dynamicznej powietrza, µ 20°C

0,017 mPas

Napięcie powierzchniowe na granicy ropa-powietrze, σrp

39,8 10-3 N/m

Ciśnienie tłoczenia powietrza

20000 Pa
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Tabela 2
Wyniki pomiarów przy wypieraniu ropy wodą.

Tabela 3
Wyniki pomiarów przy wypieraniu ropy
roztworem Rokamidu MR-17.

Vw, cm3

Vr, cm3

T, sek

Vw, cm3

Vr, cm3

T, s

0

0

0

0

0

0

40

91

225

0

79

235

209

140

481

12

148

456

368

159

709

41

195

652

590

180

985

89

233

849

1048

199

1358

155

256

1025

1195

209

1584

238

270

1208

1290

217

1745

330

282

1375

1673

226

2123

441

292

1540

1724

231

2175

556

300

1702

2068

235

2480

692

307

1853

2115

239

2530

837

313

2006

2218

243

2630

998

318

2152

2272

247

2680

1177

322

2280

2370

250

2776

1370

326

2402

2450

253

2880

1575

329

2506

2540

256

2965

1785

332

2608

2638

259

3053

1970

334

2700

2742

262

3138

2165

336

2795

2870

264

3223

2357

338

2899

3015

266

3300

2530

339

3015

3173

267

3392

2713

340

3105

3358

268

3505

2900

341

3210

3567

269

3638

3094

342

3395

3300

343

3524
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Tabela 4
Wyniki pomiarów przy wypieraniu ropy powietrzem
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√Vr, cm3

Vp, cm3

T, s.

WG, ncm3/cm3

0

0

0

0

20

80

90

4

32

360

160

23.34

42

690

210

33

52

1100

290

41

62

1650

350

55

71

2250

440

66.67

80

2960

520

78.89

91

3930

630

88.19

101

4900

730

97

110

5850

825

105.56

121

6100

1050

113.64

130

7250

1300

127.78

138

8450

1570

150

146

9850

1860

175

155

11600

2210

194.45

165

13900

2560

230

175

16550

3030

265

185

19700

3510

315

195

23370

3820

367

205

27400

4150

403

215

32200

4470

480

225

37930

4760

573

235

44400

5110

647

245

51450

5620

705

255

59450

6150

800

265

68960

6770

951

275

81000

6990

1204

285

97200

7280

1620
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Rys. 2. Udział płynu wypierającego w przepływie.

Na rysunku 2 przedstawiono zmiany udziału cieczy wypierającej w przepływie w funkcji
czasu. Rysunek 3 przedstawia zmiany objętości wypartej ropy w czasie. Jak widać z rysunków,
zatłaczane powietrze na skutek znacznej różnicy w lepkości najszybciej przedostaje się przez
model złoża i już po około 3 minutach udział powietrza w przepływie osiąga poziom 90 %,
nie oznacza to jednak, iż dalsze wydobycie ropy staje się niemożliwe. Jak widać na rysunku 3,
pomimo niekorzystnych wartości fw, w przypadku zatłaczania powietrza przepływ ropy
utrzymuje się najdłużej. W przypadku wody, jej udział w przepływie narasta nieco wolniej
niż dla powietrza, lecz okres, w którym obserwuje się wypieranie ropy trwa znacznie krócej.
Zdecydowanie najkorzystniejsze wyniki uzyskano w przypadku zastosowania roztworu Rokamidu MR-17. Udział tej cieczy wypierającej w całkowitym przepływie w modelu narasta
najwolniej, i chociaż czas wypierania jest porównywalny do przypadku z zatłaczaną wodą,
to w wariancie tym uzyskano zdecydowanie największe ilości wypartej ropy (rys. 3).
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Rys. 3. Zmiana objętości wypartej ropy w czasie
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wspóáczynnik odropienia D  , %

Na rysunku 4 przedstawiono wartości współczynnika odropienia w zależności od rodzaju
wypierającego płynu. Najlepsze rezultaty otrzymano dla wypierania wodnym roztworem
rokamidu MR-17. Najniższy współczynnik odropienia uzyskano dla wypierania wodą.
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Rys. 4. Współczynnik odropienia

4.

PODSUMOWANIE

Zastosowanie metod wtórnych może przyczynić się do znaczącego zwiększenia wydobycia
ropy ze złoża. Bardzo istotnym zagadnieniem jest właściwy dobór płynu wypierającego ropę.
W świetle przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzić można, iż zastosowanie roztworu Rokamidu MR-17 jako cieczy wypierającej ropę daję najlepsze rezultaty prowadząc do
uzyskania największego współczynnika odropienia (wzrost o 13,2% w stosunku do wypierania
wodą). Również dobre rezultaty uzyskano w przypadku zastosowania powietrza w warunkach
nie mieszania się gazu z ropą. W przypadku tym obserwuje się co prawda szybkie przebicie
się powietrza przez model, jednakże nie powoduje do przerwania procesu odropienia. Należy
zaznaczyć, że próby modelowe wypierania ropy naftowej z kopalni Grobla przy wypieraniu
różnymi mediami były wykonywane w temperaturze 293 K. Przy wyższej temperaturze wypierania, jaka panuje w warunkach złożowych, należy oczekiwać lepszych rezultatów.
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[1] Jewulski J.: Modelowanie procesu odropienia złóż ropy naftowej o dużej lepkości
i gęstości. Rozprawy Monografie nr 38, Kraków, Wydawnictwa AGH 1996
[2] Lyons W.: Standard Handbook of Petroleum & Natural Gas Engineering. Houston,
Gulf Publishing Company 1996
[3] Turta A.T., Singhal A.K.: Reservoir Engineering Aspects of Oil Recovery from Low
Permeability Reservoirs by Air Injection. SPE 48841. 1998
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ROZWÓJ METOD STYMULACJI ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW
1.

WSTĘP

Zabiegi stymulacyjne wykonywane są w odwiertach produkujących ropę naftową i gaz
ziemny. Ich celem jest zwiększenie wydajności oraz poprawa współczynnika sczerpania złóż.
Zabiegi te można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
1) Kwasowanie złóż – jest to proces umożliwiający oczyszczenie strefy przyodwiertowej
(minimalizację skin efektu S spowodowanego procesem eksploatacji lub wykonywanymi
wcześniej pracami w odwiercie). Podczas kwasowania płyn zabiegowy wtłaczany jest
do złoża pod ciśnieniem mniejszym od ciśnienia szczelinowania.
2) Szczelinowanie kwasem – płyn kwasujący wtłaczany jest do złoża pod ciśnieniem
większym od ciśnienia szczelinowania. Wykonywane jest w nisko przepuszczalnych
złożach węglanowych i ma za zadanie utworzyć kanały komunikacyjne (o wysokiej
przepuszczalności) w wyniku reakcji chemicznej cieczy kwasującej ze ścianami szczeliny.
3) Hydrauliczne szczelinowanie – wykonywane jest w złożach o małej i bardzo małej
przepuszczalności. Zabieg ten polega na utworzeniu w złożu szczeliny o bardzo dużej
przepuszczalności i przewodności zapewniającej jednocześnie większą powierzchnię
kontaktu odwiertu ze złożem. Płyn szczelinujący wtłaczany jest do złoża pod ciśnieniem
przekraczającym ciśnienie szczelinowania, zawiera on również materiał podsadzkowy
umożliwiający podparcie wytworzonej szczeliny.
Zabiegi stymulacyjne są bezpośrednio związane z wydajnością odwiertu, dlatego
sukces zabiegu intensyfikacyjnego wymaga najpierw dokładnej identyfikacji parametrów
wpływających na produkcję odwiertu a następnie określenie czy stymulacja może zwiększyć
wydajność.
Prawo Darcy’ego dla stanu ustalonego [1] i przepływu radialnego w najprostszej formie
opisuje równanie (1):
* Instytut Nafty Gazu, Oddział Krosno

779

q

kh ( pe  p wf )
§ r
·
Į r Bȝ ¨¨ ln e  s ¸¸
r
© w
¹

(1)

gdzie:
q
k
h
pe
pwf
αr
B
μ
re
rw
s

–
–
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–
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–

szybkość przepływu [m3/dobę],
przepuszczalność [mD],
miąższość złoża [m],
ciśnienie złożowe [bar],
ciśnienie dynamiczne na dnie odwiertu [bar],
radialna stała proporcjonalności [–],
współczynnik objętościowy medium nasycającego [m3/m3],
lepkość [mPa*s],
promień złoża [m],
promień odwiertu [m],
skin efekt [–].

Każda ze zmiennych po prawej stronie równania ma wpływ na wydajność odwiertu jednak szczególną uwagę inżynierów zajmujących się stymulacją przyciągają: przepuszczalność
(k) i skin efekt (s). Obie wartości można ocenić z interpretacji testów ciśnienia w warunkach
nieustalonych przeprowadzonych w danym odwiercie. Znajomość tych wielkości jest fundamentalna w procesie zaprojektowania zabiegu, oraz analizy i oceny pozabiegowej.
Jak łatwo zauważyć, niska wartość przepuszczalności (k), oraz/lub wysoka wartość skin
(s) mają wpływ na zmniejszanie wydajności odwiertu (q), w związku z tym:
– Kwasowanie matrycy skalnej jest wykonywane w celu zmniejszenia wartości współczynnika s wynikłego z uszkodzenia przepuszczalności podczas prac udostępniających lub
produkcji. Jeżeli zasięg kwasowania jest większy niż zasięg strefy uszkodzonej, można
uzyskać wzrost k.
– Szczelinowanie kwasem stosuje się w złożach węglanowych o małej przepuszczalności k powodując jej zwiększenie poprzez wytrawienie szczeliny lub systemu szczelin
o dużym zasięgu.
– Hydrauliczne szczelinowanie stosuje się w złożach o bardzo małym współczynniku przepuszczalności k. Szczelinowanie nie powoduje wzrostu przepuszczalności
złoża, lecz poprawia wydajność poprzez zwiększenie powierzchni kontaktu odwiertu
ze złożem. Wzrost produkcji zachodzi więc w wyniku efektywnego wzrostu promienia
odwiertu rw.
2.

TRANSFORMACJA TECHNICZNA

Druga połowa lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia to czas transformacji technologicznej w całej branży zajmującej się poszukiwaniem i eksploatacją ciekłych węglowodorów.
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Poważne zmiany nastąpiły również w dziedzinie stymulacji złóż. Początek tych zmian związany jest z zakupem nowej floty do wykonywania zabiegów stymulacyjnych oraz nowoczesnego laboratorium do przygotowywania nowych technologii i obsługi prac intensyfikacyjnych. Z erspektywy czasu można mówić o dwóch epokach przed i po transformacji
technicznej.
Pierwsza z nich to okres poprzedzający poczynione inwestycje sprzętowe. Prace intensyfikacyjne wykonywane były przy użyciu prostego sprzętu zabiegowego. Nie pozwalał on stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych ze względu na brak możliwości precyzyjnego podawania ciekłych i suchych materiałów chemicznych. Stosowane ciecze zabiegowe do hydraulicznego szczelinowania ograniczały się jedynie do wykorzystania wodnych roztworów syntetycznych polimerów na bazie poliakryloamidu. Stosowanie tego polimeru powodowało duże trudności z łamaniem lepkości i prawidłowym
oczyszczaniem szczeliny po wykonaniu zabiegu. Powodowało to obniżeniem efektywności
zabiegów.
Kolejnym słabym punktem ówczesnych technologii był brak informacji dotyczących efektywności stosowania różnych materiałów podsadzkowych. Z konieczności stosowany był jedynie
sortowany piasek kwarcowy. Niestety nie jest to materiał, który może być stosowany do zabiegów
w złożach zalegających na większych głębokościach. W zakresie zabiegów kwasowania dominowały również proste techniki sprowadzające się do używania tradycyjnych roztworów kwasów
z dodatkami krajowych środków powierzchniowo czynnych. Kolejne minusy technik stymulacyjnych polegały na braku możliwości rejestracji parametrów zabiegów tj. ciśnienie
tłoczenia, wydajność, gęstość cieczy zabiegowej itp. Bez tych danych nie była możliwa
interpretacja wykonanych stymulacji jak również przygotowanie się do nich. W związku
z powyższym nie było możliwe też stosowanie specjalistycznego oprogramowania służącego
do projektowania i analizy zabiegów stymulacyjnych. Odczuwalny był brak odpowiedniego
zaplecza laboratoryjnego. Stan techniki stymulacyjnej do połowy lat dziewięćdziesiątych
pozwalał jedynie na wykonywanie dosyć prostych a czasami wręcz archaicznych zabiegów
intensyfikacyjnych.
Jak już zaznaczono wcześniej druga połowa lat dziewięćdziesiątych to czas poważnych
inwestycji w infrastrukturę zabiegową. Zakupiono kompletną flotę do wykonywania zabiegów
stymulacyjnych. W jej skład weszły 4 nowoczesne agregaty pompowe, urządzenie do sporządzania cieczy zabiegowych – blender, transporter materiałów podsadzkowych, urządzenia
sterująco – rejestrujące zamontowane w samochodzie technologicznym VAN. Urządzenia te
pokazano na rysunku 1.
Dopełnieniem inwestycji sprzętowych był zakup kompletnego laboratorium do przygotowania technologii i obsługi zabiegów stymulacyjnych. W skład laboratorium weszły
stanowiska badawcze do badania własności reologicznych cieczy zabiegowych w warunkach
dynamicznych (rys. 2), stanowisko do kompleksowych badań materiałów podsadzkowych
(rys. 3), urządzenia do badań szybkości reakcji cieczy zabiegowych ze skałami złożowymi
oraz stanowisko do symulacji zabiegów kwasowania na próbkach skał złożowych. Ponadto
laboratorium wyposażono w pomocniczy sprzęt laboratoryjny.
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Rys. 1. Nowoczesny sprzęt do zabiegów stymulacyjnych

Rys. 2. Stanowisko do badań cieczy szczelinujących
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Rys. 3. Stanowisko do badań materiałów podsadzkowych

3.

TRANSFORMACJA TECHNOLOGICZNA

Poczynione inwestycje sprzętowe zostały uzupełnione inwestycjami typu „know how”.
W ramach kontraktów na zakup sprzętu zabiegowego i laboratoryjnego prowadzone były
szkolenia z zakresu transferu wiedzy i technologii. Dopiero połączenie zakupu nowoczesnego
sprzętu oraz zdobyta w trakcie kursów i szkoleń wiedza i doświadczenie, dawały podstawy
do wdrażania nowoczesnych technologii stymulacyjnych w krajowym przemyśle naftowym.
W początkowym okresie transformacji technologicznej główne potrzeby i zainteresowanie
skierowane zostały w obszar hydraulicznego szczelinowania z podsadzką.
Rozpoczęto prace badawcze nad przygotowaniem nowych technologii zabiegowych
opartych na stosowaniu sieciowanych polimerów typu HPG oraz CMHPG jako bazowe
ciecze do hydraulicznego szczelinowania. W tym czasie opracowano dwa rodzaje cieczy zabiegowych. Jedna z nich przeznaczona była do wykonywania hydraulicznego szczelinowania
z podsadzką w złożach o temperaturze do 90°C. Ciecz ta bazowała na HPG sieciowanym
związkami boru. Druga ciecz zabiegowa dedykowana była do zabiegów w temperaturze
powyżej 90°C. Opierała się ona na CMHPG sieciowanym związkami cyrkonu. W skład obu
cieczy wchodziło szereg dodatków poprawiających ich efektywność. Należały do nich dodatki
zapobiegające pęcznieniu minerałów ilastych, powstawaniu emulsji z płynami złożowymi jak
również dodatki powodujące łamanie lepkości i umożliwiające odbiór cieczy po wykonaniu
zabiegu. Zaznaczyć tu należy, że technologie te przygotowane były na bazie nowoczesnej
chemii zabiegowej stosowanej przez wszystkie największe firmy serwisowe (rys. 4).
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Rys. 4. Ciecz szczelinująca

Równolegle z wdrażaniem technologii płynowych trwały badania nad materiałami
podsadzkowymi. W pierwszej kolejności badano komercyjne materiały podsadzkowe
w celu poznania ich pełnych charakterystyk [2, 3]. Badano również zależność przewodności
hydraulicznej w funkcji ciśnienie zamknięcia szczeliny w różnych temperaturach [4]. Te
wstępne badania umożliwiły prawidłowy indywidualny dobór odpowiedniej klasy materiału
podsadzkowego do planowanego zabiegu szczelinowania. W ramach prac badawczych nad
materiałami podsadzkowymi w INiG przygotowano technologię wykonania nowego materiału
podsadzkowego. Polegało to na wykonaniu oryginalnej powłoki żywicowej na ziarnach piasku
kwarcowego, co w znacznym stopniu zwiększyło możliwość jego stosowania.
Następne prace badawcze w zakresie hydraulicznego szczelinowania dotyczyły przygotowania cieczy zabiegowej do złóż o dużej zawartości minerałów ilastych, wrażliwych
na działanie wody. Wynikiem tych prac było przygotowanie cieczy szczelinującej na bazie
żelowanych i sieciowanych węglowodorów (ropy, oleju napędowego itp.) (rys. 5).
Przygotowanie tej technologii umożliwiło rozszerzenie zakresu stosowania metody
hydraulicznego szczelinowania.
Rozwój technologii stymulacyjnych w obszarze kwasowania i szczelinowania kwasem
w ostatnich latach był równie znaczący. Podstawą tego rozwoju stały się prace badawcze nad
efektywnością zabiegów kwasowania w piaskowcach i skałach węglanowych. Pierwszy etap
prac dotyczył zwiększenia efektywności kwasowania złóż zlokalizowanych w piaskowcach
ze szczególnym uwzględnieniem czerwonego spągowca. W wyniku szeregu prac oraz prób
przemysłowych opracowano skuteczną i efektywną metodę dwuetapowego kwasowania.
Metoda ta z powodzeniem jest stosowana do dziś.
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Rys. 5. Ciecz szczelinująca na bazie ropy

Drugi etap prac nad technologiami kwasowania dotyczył opracowania efektywnej technologii kwasowania matrycowego złóż węglanowych o wysokiej temperaturze złożowej. Prace
te ukierunkowane zostały pod kątem stymulacji odwiertów udostępniających złoże BMB. Ze
względu na wysoką temperaturę tego złoża, głównym celem prac było przygotowanie cieczy
technologicznej o niskiej szybkości reakcji ze skałą złożową. Badania te były wykonane
w dwu etapach. Pierwszy z nich polegał na przygotowaniu rożnych cieczy kwasujących
i badaniu ich szybkości reakcji ze skałą złożową. W przypadku uzyskania znaczącego obniżenia szybkości reakcji w porównaniu do tradycyjnych cieczy kwasujących, przystępowano do
badań typu „core flow” mających na celu potwierdzenie skuteczności danej cieczy. Efektem
tych prac było przygotowanie do wdrożenia cieczy kwasującej na bazie emulsji ropno-kwasowej (rys. 6 i 7).
Kolejnym etapem wdrażania nowych cieczy zabiegowych było przygotowanie technologii i cieczy technologicznej do zabiegów szczelinowania kwasem. Dla potrzeb tego typu
zabiegów przygotowano ciecz roboczą na bazie żelowanych kwasów.
Dzięki tej technice otrzymuje się ciecz na bazie kwasu o dużej lepkości. Duża lepkość
umożliwia otwarcie i propagację szczeliny, natomiast zawarty w niej kwas powoduje wytrawianie ścian szczeliny, przez co uzyskuje się wytrawione powierzchnie szczelin spełniające
rolę kanałów komunikacyjnych (rys. 8).
Należy jednocześnie nadmienić, że stosowanie przedstawionych nowoczesnych technologii
zabiegowych powinno być dokładnie zaplanowane i precyzyjnie wykonane. Możliwe jest to dzięki
wykorzystaniu profesjonalnych programów komputerowych. W chwili obecnej w stymulacji
wykorzystywane są dwa programy.
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Rys. 6. Emulsja ropno-kwasowa
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Rys. 7. Stała szybkości reakcji roztworu kwasu i emulsji ropno-kwasowej

Do projektowania i analizy zabiegów hydraulicznego szczelinowania użyto programu
FracPro, a do projektowania i analizy zabiegów kwasowania matrycowego programu StimPT.
Są to niezwykle przydatne narzędzia, które w znacznej mierze ułatwiają i przyśpieszają proces przygotowania zabiegów. Umożliwiają optymalizację zabiegów, ich szczegółową analizę
i opracowanie wytycznych dla planowanych zabiegów.
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Rys. 8. Szczelinowanie kwasem

4.

OSIĄGNIĘCIA I EFEKTY PRAC STYMULACYJNYCH

Program transferu technologii, liczne szkolenia oraz wspieranie prac badawczych umożliwiły szybkie wdrożenie nowych technologii do praktyki przemysłowej. Jednym z pierwszych
zabiegów stymulacyjnych wykonywanych nowym sprzętem zabiegowym w oparciu o opracowane technologie było zabieg w odwiercie Wostoczno Poltawskaja 8 (Ukraina). Było to
hydrauliczne szczelinowanie z podsadzką, złoża gazu ziemnego, zlokalizowanego w głęboko
zalegającym (4480 m), niskoprzepuszczalnym (0,11 mD) piaskowcu. Zabieg wykonano przy
użyciu cieczy szczelinującej na bazie sieciowanego HPG. Jako materiał podsadzkowy zastosowany został granulat ceramiczny o nazwie handlowej Interprop, gwarantujący odpowiednią
wytrzymałość na naprężenia ściskające powodujące zamykanie szczeliny. Strona ukraińska
potwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego zabiegu szczelinowania wydajność odwiertu
przy założonej depresji ciśnienia wzrosła z 40 [Nm3/min] do 160 [Nm3/min].
Następnie z dużym powodzeniem technologie hydraulicznego szczelinowania były
stosowane w kraju, jednak ilość wykonywanych zabiegów nie była zbyt duża.
Dopiero w ostatnich trzech latach nastąpił znaczny wzrost aktywności. W tym czasie
wykonano kilkanaście zabiegów szczelinowania na Białorusi uzyskując zwiększenie wydajności w odwiertach eksploatujących ropę naftową. W przeciągu ostatnich miesięcy serwis
stymulacyjny wykonywał zabiegi hydraulicznego szczelinowania na złożach ropy naftowej
w Kazachstanie. Do chwili obecnej wykonano 14 zabiegów na złożach ropy Nurżanow
i Zachodnia Prorwa. W tym rejonie stosowano dwa typy cieczy zabiegowej. Pierwsza z nich
na bazie sieciowanego HPG, druga natomiast na bazie sieciowanego CMHPG. Wyniki tych
zabiegów są pozytywne i bardzo prawdopodobna wydaje się kontynuacja prac stymulacyjnych w tym rejonie.
Pozytywne rezultaty i duże osiągnięcia można odnotować również w zakresie wdrażania
nowych technologii w zakresie kwasowania matrycowego. Pierwszym znaczącym sukcesem
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było zastosowanie technologii kwasowania dwuetapowego odwiertów udostępniających złoże
gazu ziemnego zlokalizowane w utworach czerwonego spągowca. Pierwszy etap polegał na
usunięciu lepiszcza węglanowego przy użyciu odpowiednio przygotowanego roztworu kwasu
solnego, natomiast drugi etap polegał na usuwaniu minerałów ilastych za pomocą mieszaniny
roztworów kwasu solnego i fluorowodorowego. Zabiegi takie wykonano między innymi
w trzech odwiertach: Wilków 12, Naratów 2 i Szlichtyngowa 1. W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano w każdym z odwiertów wzrost wydajności gazu. Pokazano to na
rysunku 9.

EFEKTY STYMULACJI CZERWONEGO SPĄGOWCA

wydajnoĞü [nm 3/min]

35
30
25
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Rys. 9. Wyniki zabiegów stymulacji w czerwonym spągowcu

Kolejnym dużym osiągnięciem było opracowanie technologii kwasowania złóż węglanowych o wysokiej temperaturze złożowej (BMB). Wyzwaniem technologicznym było
w tym przypadku znaczne ograniczenie szybkości reakcji pomiędzy cieczą kwasującą
a skałą złożową. Osiągnięto to poprzez emulgowanie roztworu kwasu solnego i ropy naftowej
w odpowiednich proporcjach. Tenologia ta została sprawdzona podczas pilotażowego zabiegu
w odwiercie Buk 14. Po uzyskaniu pozytywnych wyników tego zabiegu wdrożona została
do przemysłowego stosowania w odwiertach złoża BMB (rys. 10).
W oparciu o tą technologię wykonano kilkanaście zabiegów kwasowania matrycowego.
Wyniki niektórych z nich zaprezentowano w tabelach 1 i 2
Wyniki wykonanych zabiegów kwasowania potwierdziły skuteczność i efektywność tej
technologii dla złoża BMB. Jest one w chwili obecnej stosowana jako standardowa metoda
usuwania uszkodzenia strefy przyodwiertowej na tym złożu.
Pozytywne rezultaty wykonywanych zabiegów stymulacyjnych pozwoliły na eksport
usług i ugruntowanie pozycji grupy serwisowej. Jak wspomniano wykonywała ona już zabiegi
na Ukrainie, Białorusi i w Kazachstanie.
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Rys. 10. Zabieg kwasowania matrycowego na złożu BMB

Tabela 1
Wyniki stymulacji odwiertów ropnych na złożu BMB
Przed zabiegiem
Odwiert

Po zabiegu

Q
[t/24 h]

ΔP
[MPa]

PI
[t/24 h/MPa]

Q
[t/24 h]

ΔP
[MPa]

PI
[t/24 h/MPa]

Odw.1

100

10

10,0

140

6,8

20,6

Odw.2

75

7

10,7

110

0,78

141,0

Tabela 2
Wyniki stymulacji odwiertów gazowych na złożu BMB
Przed zabiegiem

Po zabiegu

Vn
[nm3/min]

Vn
[nm3/min]

Odwiert

ΔP
[%]

Odw.3

5,0

40

180

Odw.4

3,0

185

240

Odw.5

4,6

200

360
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Dobra i efektywna współpraca pomiędzy serwisem i laboratorium potwierdzona pozytywnym wynikami zabiegów umożliwiła też pozyskanie nowych klientów na usługi badawcze.
Od kilku lat laboratorium współpracuje w zakresie badań dla potrzeb stymulacji z firmami
z Ukrainy, Niemiec, Austrii i Wenezueli.
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ANALIZA NUMERYCZNA SKUTECZNOŚCI ZASTOSOWANIA
WSTECZNYCH OTWORÓW
W ŚWIDRACH UDAROWO-OBROTOWYCH**
1.

WSTĘP

Pierwsze konstrukcje świdrów udarowo-obrotowych to świdry krzyżowe, ich wadą była
mała trwałość z uwagi na duże pokrycie dna w centrum, natomiast w strefie obwodowej ostrzy
z węglika spiekanego było zbyt mało. Pierwsze świdry słupkowe udarowo-obrotowe pojawiły
się w produkcji w latach sześćdziesiątych. Seryjna produkcja słupków z węglika spiekanego
o bardzo stabilnych wymiarach geometrycznych oraz właściwościach mechanicznych została
wykorzystana jako podstawa do uzyskania narzędzi o dużej trwałości i przewiertach [1, 2].
Badania świdrów udarowo-obrotowych słupkowych wskazują, że mają one czterokrotnie
większą trwałość niż świdry udarowo-obrotowe ostrzowe, ponadto ich prędkość wiercenia jest
większa o kilkanaście procent. Świdry udarowo-obrotowe słupkowe stosuje się szczególnie
do skał powodujących duże zużycie czołowe narzędzia.
Stopień oczyszczania dna sprężonym powietrzem jest jednym spośród wielu czynników
wpływających na prędkość wiercenia, przewiert i koszt wiercenia. Zapotrzebowanie na sprężone powietrze do usuwania zwiercin wiertnic współczesnych wynosi od 5 do 25 m3/min,
natomiast ciśnienie od 0,5 do 2,4 MPa. Wpływ ciśnienia na prędkość wiercenia jest wyraźny,
natomiast częstotliwość udarów powinna być dobrze dostosowana do rodzaju skały.
Jak wiadomo dla mniejszych średnic otworów poniżej 120 mm i małych głębokości jest
uzasadnione stosowanie górnych młotków, natomiast do większych głębokości ponad 12 m i
większych średnic stosuje się częściej młotki wgłębne nadświdrowe. Przy czym te parametry
zależne są od przewiercanej skały, technologii urabiania masywu skalnego i warunków środowiskowych [3]. Współczesne młotki są zasadniczo bezzaworowe, wytrzymują ciśnienia
powietrza robocze do 2,8 MPa. Pierwszy młotek powietrzny wgłębny został wyprodukowany
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** Praca zrealizowana w ramach badań statutowych nr 11.11.190.01
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i dostarczony do eksploatacji w 1950 r. przez A. Stenuicka [4]. Istnieją także młotki hydrauliczne napędzane wodą lub olejem hydraulicznym, ale z uwagi na potencjalne wycieki
oraz nieuniknioną potrzebę stosowania powietrza do wynoszenia zwiercin młotki wgłębne
powietrzne mają swoje zalety i mają zastosowanie do wiercenia otworów w górnictwie,
budownictwie inżynieryjnym o średnicy przekraczającej 0,9 m. Są ponadto cichsze niż
młotki górne. Są dostosowane do szerszego zakresu średnic narzędzi/otworów oraz twardości
skał. Ich prędkość wiercenia w małym stopniu zależy od głębokości. Wymagania dla żerdzi
przenoszących energię udarową z młotka górnego na narzędzie są większe, a zatem i koszt
takich żerdzi większy [5]. Ponadto tendencja do krzywienia otworu w przypadku młotków
wgłębnych jest wyraźnie zmniejszona. W młotkach wgłębnych bijak młotka uderza bezpośrednio w świder, a nie jak w przypadku młotka górnego przez żerdzie i ich połączenia,
które absorbują energię znacząco zmniejszając prędkość wiercenia, gdy dodawane są nowe
żerdzie do kolumny przewodu wiertniczego. Powtórne rozdrabnianie zwiercin jest mniejsze,
łatwiej są one wynoszone na powierzchnię dzięki mniejszemu polu powierzchni przestrzeni
pierścieniowej przy stosowaniu młotków wgłębnych. Większy strumień objętości powietrza
jest dostarczony na dno niż w przypadku wąskiego przelotu żerdzi stosowanych z górnymi
młotkami. Wśród zalet młotków dolnych wymienia się także mniejsze przenoszenie wibracji
na maszt wiertniczy oraz łatwiejsze monitorowanie/wysłuchanie powstających niesprawności
układu narzędzie–młotek–żerdź na dnie.
Stosowane w świdrze płukanie centralne dzięki opracowaniu i wdrożeniu w przeszłości
młotków wgłębnych z przedmuchem centralnym pozwala na bardziej efektywne oczyszczanie dna otworu i narzędzia ze zwiercin, niż w przypadku mechanizmu płukania otworami
bocznymi znajdującymi się w korpusie młotka.
2.

MODEL NUMERYCZNY

Aby możliwe było przygotowanie modelu numerycznego należało najpierw wykonać
model geometryczny przestrzeni w której następuje przepływ płuczki. Pierwszym etapem było
zbudowanie modelu geometrycznego świdra 100 mm wraz z młotkiem wgłębnym (rys. 1).
Do tego celu użyto preprocesora Gambit zainstalowanego na superkomputerze HP Integrity
Superdome w ACK Cyfronet AGH. W następnym etapie wykonano model geometryczny
przestrzeni przepływu płuczki wiertniczej w otworach świdra oraz przestrzeni pierścieniowej
między świdrem a ścianą otworu wiertniczego. Na jej bazie wykonano model elementów
skończonych dla dwóch przypadków (rys. 2):
II przyp. – świder bez otworów wstecznych,
II przyp. – świder z wydrążonymi otworami wstecznymi.
W dalszej części pracy będziemy się posługiwać skrótem I i II przypadek. W obu przypadkach środek dna otworu wiertniczego umieszczono w środku kartezjańskiego układu
współrzędnych tak aby oś Z pokrywała się z osią otworu wiertniczego.
Po tym etapie można było już zaimportować model do pakietu Fluent zainstalowanego na
superkomputerze SGI Altix 3700 w ACK Cyfronet AGH. Siatka elementów skończonych została
przetestowana i poprawiona. Następnie opisano warunki brzegowe i wykonano obliczenia.
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Rys. 1. Model geometryczny świdra wraz z młotkiem udarowym wykonany w preprocesorze Gambit

a)

b)

Rys. 2. Model siatki elementów skończonych reprezentujących obszar przepływu płuczki wokół świdra
i młotka udarowego: a) przypadek I; b) przypadek II
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Aby oba rozpatrywane przypadki można było porównać przyjęto ten sam strumień masy
przepływu powietrza równy 0,12 kg/s. Wyniki obliczeń przedstawiono w formie graficznej
na rysunkach 3–5.
Rysunek 3 pokazuje wektory prędkości płuczki powietrznej w płaszczyznach prostopadłych
do osi Z na dnie otworu wiertniczego oraz w odległościach 25 mm, 100 mm i 200 mm od niego.
Przekroje te wybrano ze względu na to, że reprezentują najbardziej charakterystyczne miejsca.
Ważna jest informacja o oczyszczaniu dna otworu wiertniczego, gdyż jest to jedno z podstawowych zadań płuczki wiertniczej, w przekroju odległym o 25 mm od dna otworu wiertniczego
widoczny jest przepływ przez kanały wsteczne oraz kanały boczne na powierzchni świdra,
natomiast ostatnie dwa przekroje odległe o 100 mm i 200 mm pokazują przepływ w przestrzeni
pierścieniowej między ścianą otworu wiertniczego a powierzchnią boczną młotka wgłębnego.
a)

b)

Rys. 3. Wektory prędkości płuczki [m/s] w płaszczyznach prostopadłych do osi Z: a) przypadek I;
b) przypadek II
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a)

b)

Rys. 4. Mapy ciśnień [Pa] w płaszczyznach prostopadłych do osi Z: a) przypadek I; b) przypadek II

Można zauważyć, że w przypadku I prędkość przepływu powietrza na dnie otworu jest
większa niż w przypadku II. Wynika to z zastosowania dodatkowo kanałów wstecznych
w I przypadku a co za tym idzie zmniejszone zostały opory przepływu oraz strumień masy
powietrza oczyszczającego dno otworu wiertniczego. Toteż prędkość przepływu na dnie
również uległa obniżeniu.
W praktyce nie jest to jednak wadą tego rozwiązania, gdyż łatwo można zwiększyć prędkość powietrza na dnie otworu wiertniczego przez podniesienie ciśnienia na kompresorze.
Ciekawych informacji dostarczyły mapy rozkładu ciśnień przedstawione na rysunku 4.
Widać, że ciśnienie w głównym kanale świdra jest niższe dla przypadku II. Wynika to oczywiście z mniejszych oporów przepływu wynikających z zastosowania wstecznych otworów.
W przekroju odległym o 25 mm od dna otworu wiertniczego widać, że ciśnienie w otworach
wstecznych jest rzędu 5 × 105 Pa, czyli niższe niż w kanale głównym ale wyższe od ciśnienia
w przestrzeni pierścieniowej.
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a)

b)

Rys. 5. Mapa rozkładu prędkości [m/s] w przekroju XZ: a) przypadek I; b) przypadek II

Różnica ta jest wystarczająca dla realizacji zadania kanałów wstecznych – oczyszczania
górnej strefy świdra ze zwiercin.
Układ współrzędnych dobrano tak aby płaszczyzna XZ pokrywała się z przekrojem
przechodzącym przez oś głównego otworu świdra i osie otworów wstecznych. Wyniki symulacji w postaci mapy rozkładu prędkości w tym przekroju pokazano na rysunku 5. Otwory
wsteczne spełniają swe zadanie oczyszczania górnego obszaru świdra co uwidaczniają strefy
podwyższonej prędkości przepływu u wylotu otworów wstecznych. Jak należało się spodziewać strefa o najmniejszej prędkości przepływu znajduje się w miejscu zetknięcia świdra
z młotkiem wgłębnym. Tam też należy się spodziewać problemów z wynoszeniem zwiercin.
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Nasuwa się wniosek, że należałoby wykonać świdry z otworami wstecznymi których wylot
znajduje się bliżej zetknięcia świdra z młotkiem wgłębnym. Rozwiązanie takie polepszyłoby
oczyszczanie tego obszaru ze zwiercin.

3.

WNIOSKI

1) Koncepcja wykonania otworów wstecznych w badanych świdrach jest poprawna, gdyż
polepszają one warunki oczyszczania górnej strefy świdra ze zwiercin.
2) W przypadku wiercenia świdrami z otworami wstecznymi należy stosować wyższe
ciśnienie zatłaczania powietrza niż w świdrach bez tych otworów w celu utrzymania
dobrego oczyszczania dna otworu wiertniczego.
3) Należałoby rozważyć modyfikację świdrów z otworami wstecznymi tak, aby wylot tych
otworów znalazł się bliżej miejsca styku świdra z młotkiem wgłębnym.
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TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ASPEKTY ZATŁACZANIA
WÓD ZŁOŻOWYCH DO GÓROTWORU
1.

WSTĘP

Zatłaczanie wód złożowych do górotworu poprzez odwierty chłonne jest możliwe
przy spełnieniu wymogów technicznych, technologicznych oraz dotyczących bezpiecznego
prowadzenia prac górniczych i ochrony środowiska [6, 7, 10]. Problem ten ma szczególne
znaczenie zwłaszcza przy wykorzystaniu do tego celu zastawionych odwiertów naftowych
lub przeznaczonych do likwidacji.
Zatłaczanie wód złożowych do górotworu odbywa się poprzez kolumnę rur tłocznych,
która na górze zamocowana jest w głowicy odwiertu, a na dole zapięta w urządzeniu uszczelniającym (pakerze). Przestrzeń pomiędzy kolumną rur tłocznych a kolumną rur okładzinowych
wypełniona jest płynem nadpakerowym, który ma za zadanie zmniejszyć różnice ciśnień
działających na paker i jednocześnie umożliwia natychmiastową kontrolę szczelności kolumn
rur i pakera [6, 8].
Interwał warstw chłonnych udostępnia się najczęściej poprzez perforację rur okładzinowych, a w przypadku występowania warstw o dużej stabilności poprzez zainstalowany
filtr lub otwór „bosy”. Na efektywność procesu zatłaczania istotny wpływ ma również
przepuszczalność strefy przyodwiertowej oraz stan fizykochemiczny zatłaczanej solanki
a zwłaszcza obecność w niej składników kolmatogennych [1, 4, 5]. Kolmatacja skał
w strefie przyodwiertowej może być spowodowana zarówno obecnością w wodzie złożowej
widocznej makroskopowo zawiesiny mineralnej, jak i stałymi produktami powstającymi
w wyniku reakcji chemicznych, przebiegających w środowisku utleniającym. Konieczne jest
zatem usuwanie z wody złożowej przeznaczonej do zatłaczania składników kolmatogennych
zarówno pochodzenia pierwotnego jak i wtórnego [2, 3]. W tym celu wykonano badania
laboratoryjne usuwania składników kolmatogennych z wody złożoweuj pobranej z jednego
z otworów zlokalizowanych w obrębie wyeksploatowanego złoża gazu „Borzęcin”.
* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków
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2.

KRYTERIA DOBORU ODWIERTÓW CHŁONNYCH
DO ZATŁACZANIA ODPADÓW CIEKŁYCH

Odwiert przeznaczony do zatłaczania wód złożowych do górotworu musi spełniać trzy
podstawowe kryteria [6, 7]:
1) kryterium ekologiczne,
2) kryterium geologiczne,
3) kryterium techniczne.
Kryterium ekologiczne
Wykorzystanie odwiertów chłonnych do zatłaczania wód złożowych do górotworu
powinno odbywać się w warunkach maksymalnej ochrony aktywnej biosfery i wód podziemnych [7, 8, 9].
Lokalizacja odwiertu chłonnego powinna być w takim miejscu aby zminimalizować
jego oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska takie jak:
–
–
–
–
–
–
–

powietrze,
powierzchnię ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne,
klimat akustyczny,
złoża kopalin,
świat zwierzęcy i roślinny,
ludzi.

Kryterium ekologiczne zależy w istotnym stopniu od walorów środowiska przyrodniczego w rejonie lokalizacji odwiertu chłonnego i uwzględnia możliwy wpływ zatłaczanych
wód złożowych na aktywną biosferę.
Kryterium geologiczne
Możliwość bezpiecznego dla środowiska, a zwłaszcza dla wód podziemnych i innych
kopalin użytecznych, wykorzystania odwiertu chłonnego dla celów zatłaczania wód złożowych
do górotworu, zależy od wielu parametrów determinowanych warunkami geologicznymi. Wymagania stawiane odwiertom chłonnym dotyczą zarówno budowy geologicznej jak i warunków
hydrogeologicznych, w tym zwłaszcza odpowiedniej chłonności górotworu i należytej izolacji
warstwy chłonnej. Kryterium geologiczne uwzględnia parametry hydrodynamiczne warstwy
chłonnej i zmiany chłonności odwiertu w czasie zatłaczania.
Kryterium techniczne
Możliwość wykorzystania odwiertów chłonnych do zatłaczania wód złożowych do górotworu jest uwarunkowana właściwą ich konstrukcją oraz odpowiednim stanem technicznym.
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Wskaźnik techniczny określany jest w oparciu o:
– analizę konstrukcji odwiertu chłonnego,
– badania stanu technicznego odwiertu,
– rodzaj i stan techniczny infrastruktury napowierzchniowej.
Ze względu na wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego przez
zatłaczaną do górotworu solankę najbardziej korzystne jest wykorzystanie do tego celu nowoodwierconych oraz negatywnych odwiertów geologiczno-poszukiwawczych. Możliwe
jest także wykorzystanie do tego celu odwiertów poeksploatacyjnych, przeznaczonych do
likwidacji. Na rysunku 1 przedstawiono schemat uzbrojenia odwiertu przeznaczonego do
zatłaczania wód złożowych.

Rys. 1. Schemat odwiertu do zatłaczania wód złożowych wraz z uzbrojeniem napowierzchniowym
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3.

STAN TECHNICZNY ODWIERTÓW CHŁONNYCH

Wykorzystanie odwiertów chłonnych do zatłaczania wód złożowych do górotworu jest
uwarunkowane zarówno ich właściwą konstrukcją jak i odpowiednim stanem technicznym
[6, 7, 8]. Warunki te określane są w oparciu o:
– analizę konstrukcji odwiertu chłonnego,
– badania stanu technicznego kolumn rur okładzinowych,
– ocenę stanu technicznego infrastruktury napowierzchniowej.
Ze względu na ograniczenie do minimum możliwości wystąpienia awarii i skażenia
środowiska najbardziej korzystne jest wykorzystanie do zatłaczania wód złożowych nowoodwierconych lub negatywnych odwiertów geologiczno-poszukiwawczych. Uwarunkowane jest to
m.in. ich dobrym stanem technicznym (są szczelne) oraz wyposażeniem w odpowiedni osprzęt.
Natomiast wykorzystanie do tego celu odwiertów poeksploatacyjnych, z powodu możliwości
wystąpienia znacznej korozji rur okładzinowych oraz uszkodzenia płaszcza cementowego,
znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia migracji zatłaczanych wód złożowych
do nadległych warstw wodonośnych. Dla wyeliminowania tego ryzyka, przed ich zakwalifikowaniem do zatłaczania, należy wykonać ocenę stanu technicznego ich konstrukcji.
W tym celu należy wykonać w odwiercie zestaw badań geofizycznych w skład których
powinny wchodzić: cementomierz akustyczny (CBL oraz PET), sonda magnetyczna (MTT),
kawernomierz wieloramienny (MIT), scaner akustyczny CAST oraz termometr.
Taki zestaw badań umożliwia dokonanie oceny jakości wiązania zaczynu cementowego
z rurami i formacją skalną, stopnia wypełnienia przestrzeni pozarurowej, stref przepływu
mediów poza rurami oraz identyfikację uszkodzeń rur okładzinowych.
4.

METODYKA BADAŃ

Przedmiotem badań laboratoryjnych była woda złożowa pobrana z jednego z odwiertów eksploatacyjnych zlokalizowanych w obrębie złoża gazu „Borzęcin”. Ze względu na
cel prowadzonych badań w pierwszej kolejności wykonane zostały badania chemiczne, ze
szczególnym uwzględnieniem składników kolmatogennych.
Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Naturalnym składnikiem wody złożowej była zawiesina, której globalna ilość może
podlegać znacznym wahaniom. Przewidując konieczność wydzielenia zawiesiny przed
zatłoczeniem wody złożowej do górotworu przeprowadzono badania nad możliwością jej
wstępnego wydzielenia w warunkach sedymentacji naturalnej i przy zastosowaniu flokulantów.
W badaniach wykorzystano powszechnie stosowane flokulanty: Magnafloc oraz Glykocell,
a efekt ich działania określono na automatycznej wadze sedymentacyjnej (w standardowych
warunkach pomiaru). Wykonano szereg doświadczeń optymalizujących proces usuwania
zawiesiny, a najkorzystniejsze warunki i wyniki przedstawiono w tabeli 2.
Po usunięciu zawiesiny z wody złożowej w dalszym ciągu obecne były jony żelaza
i manganu. Metale te, zwłaszcza w warunkach utleniających i podwyższonej wartości pH,
mogą tworzyć koloidalne osady tlenków i wodorotlenków Fe(III), oraz Mn(II) i Mn(IV).
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Tabela 1
Charakterystyka wody złożowej

Odczyn
Gęstość (20°C)
Substancje rozpuszczone
Sucha pozostałość
Twardość ogólna
Zawiesina

7,40
1,11
217,50
241,80
59,50
6,37

pH
g/cm3
g/dm3
g/dm3
gCaCO3/dm3
g/dm3

Kationy

Jednostka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sód Na+
Potas K+
Wapń Ca2+
Magnez Mg2+
Żelazo ogólne (Fe2++Fe3+)
Mangan Mn2+
Metale ciężkie (suma)

67,26
1,86
19,55
2,56
1,56
8,50
4,10

g/dm3
g/dm3
g/dm3
g/dm3
g/dm3
mg/dm3
mg/dm3

14
15
16
17
18
19

Chlorki Cl−
Siarczany(VI) SO42−
Wodorowęglany HCO3−
Węglany CO32−
Kwas m-krzemowy H2SiO3
Siarkowodór i siarczki H2S+S2−

140,26
0,67
230,43
0,00
12,80
0,43

g/dm3
g/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

Analiza
ogólna

Analiza szczegółowa

Wartość

Aniony

Oznaczenie fizykochemiczne

Tabela 2
Efektywność sedymentacji fazy stałej ze względu na stopień oczyszczenia wody złożowej
Efektywność sedymentacji [%]

Czas
sedymentacji
[min]

Naturalna woda
złożowa

Glikocel 1%

5

23,9

27,1

77,5

94,6

10

27,8

49,6

96,5

96,3

20

50,9

69,6

99,4

99,4

30

68,3

76,6

100,0

99,8

40

70,6

77,9

60

79,3

82,9

2 cm3/dm3

Magnafloc 0,5%
2 cm3/dm3

1 cm3/dm3

100,0

Przeprowadzono również badania nad określeniem granicznych możliwości usuwania tych
metali, na przykładzie próbki, w której pierwotnie było 1560 mg Fe/dm3 i 8,50 mg Mn/dm3.
Warunki doświadczeń oraz uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3
Efektywność usuwania żelaza i manganu przy wykorzystaniu metod chemicznych
Nr

Rodzaj
procesu

Warunki procesu

1

Naturalna solanka
Woda złożowa – przed uzdatnieniem

2

Utlenianie

3

pH

Fe

Mn

[mg/dm3]

7,40

1 560

8,50

Utlenianie powietrzem
– warunki naturalne, 24 h

7,40

121,40

8,50

Utlenianie

Utlenianie powietrzem
– intensywna aeracja, 45 min.

7,40

35,15

8,50

4

Utlenianie
Alkalizacja

– intensywna aeracja, 45 min.
– NaOH 0,05M

9,50

14,82

5,15

5

Utlenianie
Alkalizacja

KMnO4 – 10 mg/dm3
NaOH 0,05M

9,50

1,16

0,73

6

Utlenianie
Alkalizacja

NaOCl – 3%, 2 cm3 /dm3
NaOH 0,05M

9,50

0,48

0,14

5.

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Po przystąpieniu do badań laboratoryjnych, w najpierw poddano ocenie stan fizykochemiczny wody złożowej (tab.1), która jest solanką o zawartości około 17% NaCl i pH ~ 7,40
z dużą ilością zawiesiny (6,37 g/dm3). Występują w niej znaczne ilości żelaza i manganu,
których koncentracja wynosiła: 1560 mg Fetotal/dm3 i 8,50 mg Mn/dm3. Ze względu na występowanie tych metali, w badanej wodzie złożowej mogą przebiegać procesy chemiczne,
których produkty mogą mieć charakter kolmatogenny.
Zawiesina występująca w naturalnej wodzie złożowej może zawierać składniki mineralne
wydobywane z górotworu oraz osady pochodzenia chemicznego i biochemicznego. Przed
ewentualnym zatłoczeniem wody złożowej do górotworu należy usunąć z niej zawiesinę,
gdyż niezależnie od jej pochodzenia ma ona pierwotnie kolmatogenny charakter. Dlatego
też pierwszą czynnością w uzdatnianiu wody złożowej było zbadanie procesu sedymentacji
jednorodnej zawiesiny w warunkach naturalnych oraz przy zastosowaniu flokulantów (tab.2).
W założonym czasie 1h przy naturalnej sedymentacji usunięto z niej tylko 80% zawiesiny,
a wydłużenie czasu nie miało istotnego wpływu na poprawienie wyniku. Zastosowanie
jednego z flokulantów – 0,5% Magnafloc w ilości 1 – 2 cm3/dm3 – pozwoliło na całkowite
usunięcie zawiesiny w czasie około 30 min, przy czym już po 10 min osiągnięty został wysoki
96-procentowy stopień oczyszczenia.
Po wydzieleniu z wody złożowej fazy stałej wykonana została analiza chemiczna
roztworu dla określenia zawartości żelaza i manganu. Koncentracja wymienionych metali
w oczyszczonej wstępnie solance wynosiła: 1560 mgFe/dm3 i 8,50 mgMn/dm3. Szczegółowa
analiza wykazała, że prawie 90% pozostałego w roztworze żelaza stanowiło Fe(II).
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W dalszym etapie przeprowadzono badania mające na celu określenie granicznych
możliwości pozbycia się tych potencjalnie kolmatogennych składników. W warunkach laboratoryjnych sprawdzono utleniające działanie powietrza oraz dwóch innych mocniejszych
utleniaczy chemicznych: KMnO4 i NaOCl., przy równoczesnej alkalizacji do pH = 9,50.
Analiza wyników badań (tab. 3) wykazała, że usuwanie przeważającej ilości żelaza nie
wymaga stosowania dodatkowych utleniaczy chemicznych, gdyż wystarczająco skuteczne
jest intensywne napowietrzanie. Zawartość żelaza obniżyła się do wartości 35,15 mgFe/dm3,
w tych warunkach mangan w dalszym ciągu w całości pozostawał w roztworze. Zastosowanie
silnego utleniacza, jakim jest NaOCl przy równoczesnej alkalizacji do pH = 9,50 obniżyło
koncentracje badanych metali do wartości 0,48 mgFe/dm3 i 0,14 mgMn/dm3, nie nastąpiło
zatem całkowite usunięcie żelaza i manganu. Na podstawie danych doświadczalnych można
postawić tezę, że przy tak niskich koncentracjach tych metali środowisko wody złożowej
dzięki obecności jonów Cl– jest wystarczająco redukcyjne, aby stabilizować formę Fe(II)
i Mn(II). Uzyskane na podstawie badań zawartości żelaza i manganu można uznać za dopuszczalne przy zatłaczaniu solanki do górotworu, gdyż w tej postaci nie stwarzają zagrożenia
kolmatacji ośrodka porowatego w strefie przyodwiertowej.
6.

PODSUMOWANIE

Przy zatłaczaniu wód złożowych do górotworu szczególną uwagę należy zwrócić na
stan techniczny otworu chłonnego i technologiczne parametry zatłaczania. Przy projektowaniu ciśnienia zatłaczania należy uwzględnić zarówno początkowe ciśnienie złożowe formacji chłonnej jak i wartość ciśnienia szczelinowania skał przepuszczalnych i zalegających
w nadkładzie skał uszczelniających.
Przy opracowaniu technologii uzdatniania wody złożowej przed jej zatłoczeniem do
górotworu szczególną uwagę należy zwrócić na zawarte w niej produkty stałe – pochodzenia
pierwotnego i wtórnego, które mogą negatywnie wpływać na przepuszczalność skał w strefie
przyodwiertowej, a tym samym na efektywność całego procesu zatłaczania.
Obecne w eksploatowanej wodzie złożowej zawiesiny mogą być szybko i skutecznie
usunięte metodą sedymentacji przy zastosowaniu odpowiednio dobranego flokulanta. Stopień
oczyszczenia wody złożowej z kolmatogennych składników można regulować w dość szerokim
zakresie, wykorzystując nawet koagulacyjne właściwości naturalnej zawiesiny.
Usuwanie żelaza i manganu z postępem procesu uzdatniania wody złożowej staje się coraz
trudniejsze i może wymagać zastosowania silniejszych niż powietrze utleniaczy. Po usunięciu
głównego ładunku tych metali, których kolmatogenny charakter nie podlega dyskusji, pozostała
w solance ich ilość podlegać może stabilizacji. Fakt ten jest korzystny dla przeciwdziałania
kolmatacji, jak również ogranicza zabiegi uzdatniające do niezbędnego minimum.
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KOMPUTEROWE PROGRAMY DO MODELOWANIA PROCESU
EKSPLOATACJI I ZAGOSPODAROWANIA
ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW
1.

WSTĘP

Celem referatu jest przedstawienie podstawowych możliwości stosowania nowych pakietów komputerowe w zakresie inżynierii złożowej i powierzchniowego zagospodarowania
gazu i ropy. Cechą wyróżniającą obecne pakiety programowe jest ich dążenie do integracji
procesu zarządzania złożem węglowodorowym1) (rys. 1–5), co sprowadza się do planowania poszukiwania, rozpoznawania, rozwiercania, zintegrowanego interpretowania własności
struktur, oceny zasobów, oceny wydajności poszczególnych odwiertów, szacowania ryzyka
geologicznego, ryzyka inwestycyjnego etc.
Najważniejszym celem zarządzania złożowego2) z wykorzystaniem pakietów programowych jest ekonomiczna optymalizacja wydobycia ropy i gazu. Cele te zwykle można osiągnąć
poprzez działania zintegrowane obejmujące następujące zagadnienia:
– identyfikacja i ustalenie wszystkich elementów złoża i ich fizycznych właściwości,
– wariantowe określenie przyszłej wydajności złoża,
– minimalizacja tworzenia niepotrzebnych odwiertów,

* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
1)

2)

Należy odróżnić pojęcie integracji procesu zarządzania złożem od procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Ten
drugi proces jest sterowany zintegrowanymi systemami zarządzania, które stanowią integrację kompleksowych
systemów wspomagania zarządzania z systemami wspomagania wytwarzania; obejmuje szereg standardowych
modułów obsługujących określone obszary działalności organizacji, tj.: obsługa finansowa, zarządzanie i rozliczanie kosztów, gospodarka środkami trwałymi, planowanie produkcji, obsługa gospodarki materiałowej, obsługa
sprzedaży i dystrybucji, zarządzanie przedsięwzięciami (projektami), zarządzanie kadrami i płacami, kontrola
i utrzymanie jakości, etc.
Jako definicję zintegrowanego zarządzania złożem przyjmuje się: „praktykę zarządzania złożem, przy użyciu
zasobów ludzkich, technologicznych i ekonomicznych, służącą maksymalizacji zysków przy minimalizacji
zaangażowania kapitałowego i kosztów operacyjnych” (Satter A., J. E. Varnan, M. T. Hoang, 1994).
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– określenie i modyfikacja odwiertów i instalacji powierzchniowej,
– zintegrowane sterowanie procesem eksploatacji w czasie eksploatacji,
– ocena wszystkich ekonomicznych i prawnych czynników wpływających na proces
wydobycia węglowodorów.
Zrozumienie natury złoża węglowodorowego wymaga bardzo dobrej znajomości szeregu
zagadnień geologii naftowej, termodynamiki (własności skał i płynów złożowych), inżynierii złożowej (dynamiki przepływów płynów w ośrodkach porowatych i szczelinowatych),
wiertnictwa i udostępniania odwiertów, przepływów wielofazowych etc. Takie kompleksowe podejście do zagadnienia zarządzania wymaga w sposób oczywisty rozwiązania w sposób interdyscyplinarny (tab. 1) – wszystkich wymienionych wyżej zagadnień badawczych
i projektowych.
Tabela 1
Dostępne technologie w poszukiwaniu i eksploatacji złóż (Siemek, Nagy, Rybicki 1995)
Geofizyka

Geologia

Eksploatacja

Inżynieria złożowa

sejsmika 2D

konwencjonalne
metody oceny rdzeni

modelowanie
optymalizacji kosztów

komputerowo
wspomagana analiza
geofizyki wiertniczej

sejsmika 3D

mikroskopia
elektronowa

automatyka zbierania
danych eksploatacyjnych

interpretacja testów
hydrodynamicznych

tomografia odwiertowa

analiza obrazów

symulacja dopływu
do odwiertów

konwencjonalna analiza
rdzeni

profilowanie VSP

analiza zdjęć
roentgenowskich

symulacja pracy sieci
powierzchniowej

metody rezonansu
magnetycznego

analiza izotopów
trwałych

symulacja przepływów
w odwiertach

analiza składu
płynów złożowych

tworzenie modeli
depozycji minerałów

analiza węzłowa

analiza krzywej
produkcji

tworzenie modeli
diagentycznych

metody bilansu
masowego

modelownie
strukturalne

symulacja przepływów
masy i energii

automatyczne
korelowanie warstw
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Rys. 1. Przykład integracji procesu zarządzania złożem węglowodorowym z wykorzystaniem
zintegrowanych pakietów programowych (Weiss 2004)

Rys. 2. Zakres prac i badań w procesie zintegrowanego zarządzania złożem węglowodorów
(Weiss, 2004)
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Proces zarządzania záoĪem
Ustalenie strategii
Program rozbudowy
WdraĪanie projektu

Modyfikacja
modelu

Monitorowanie záoĪa
Ponowne oszacowanie
parametrów
Rys. 3. Iteracyjny proces zintegrowanego zarządzania złożem ropy naftowej i gazu
(Siemek, Nagy, Rybicki, 1995)

Rys. 4. Przykład pełnej wizualizacji informacji geofizycznej, geologicznej złoża węglowodorowego,
jako podstawy do podejmowania decyzji w zakresie zagospodarowania złoża (Weiss, 2004)

810

Rys. 5. Przykład wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w procesie podejmowania decyzji
(Landmark 2006)

2.

PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE WIERCEŃ
KIERUNKOWYCH I POZIOMYCH

W Zakładzie Wiertnictwa i Geoinżynierii, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od wielu lat prowadzone są prace naukowo-badawcze,

Rys. 6. Przykład projektowania otworu kierunkowego w programie 3DDRILL (3DDrill, 2006)
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zmierzające do optymalizacji procesu projektowania otworów kierunkowych. Na podstawie
dotychczasowych doświadczeń opracowano oryginalne algorytmy i metodyki obliczeniowe,
oraz programy numeryczne, umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji technicznotechnologicznych. Opracowane programy numeryczne (rys. 6.) związane z: projektowaniem
trajektorii otworów wiertniczych (3DDRILL), przeprowadzaniem obliczeń wytrzymałościowych kolumn rur okładzinowych (CASING_DESIGN), wyznaczaniem sił i momentów tarcia
(DRAG&TORQUE), centralizacją kolumn rur okładzinowych (CENTRALIZATION), reologią
płynów wiertniczych (RHEOSOLUTION), wykorzystywane są zarówno w pracach badawczych
jak również w aplikacjach przemysłowych. (firmy Dalbis, Diament, RWE) (3DDrill, 2006). Innym przykładem Wykorzystanie pakietu Paradigm (Sysdrill DirectorGeo) do procesu planowania
i sterowania wiercenia odwiertu kierunkowego/poziomego (zob. rys. 7), (Weiss, 2004).

Rys. 7. Wykorzystanie pakietu Paradigm (Sysdrill DirectorGeo) do procesu planowania i sterowania
wiercenia odwiertu kierunkowego/poziomego (Weiss, 2004)

3.

PROGRAMY KOMPUTEROWE DO OCENY ZASOBÓW GEOLOGICZNYCH
ZŁÓŻ GAZU, ROPY NAFTOWEJ CZY GAZU Z POKŁADÓW WĘGLA

Wśród programów przeznaczonych do określania zasobów gazu i ropy naftowej wyróżnić
należy te, które zostały zbudowane do oceny zasobów metodami objętościowymi i te, które
opierają cię na klasycznym i zmodyfikowanym (dla złóż gazowo-kondensatowych) bilansie
masowym.
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3.1. Programy do określania zasobów metodami objętościowymi
Do klasycznych programów obliczeniowych należą wszystkie programy zespolone do
budowy i analizy modeli geologicznych w oparciu m.in. o sejsmikę, geofizykę wiertniczą,
petrofizykę, pomiary hydrodynamiczne złożowe, pomiary PVT, itp. Do programów tego
typu dostępnych w Polsce wyróżnić należy w pierwszej kolejności programy: Geographix
(Landmark Graphics Co. (Halliburton)), Petroleum WorkBench (Paradigm), Eclipse Office
(Schlumberger).
Wymienione programy oferują – jak wspomniano wyżej kompleksowe podejście do
zagadnień złożowych – wymuszając pełną systematykę w zbieraniu informacji i jej przetwarzaniu, w sposób przygotowany i narzucony przez twórców oprogramowania. Oprócz
wymienionych programów do obliczenia zasobów metodami objętościowymi używane są
popularne programy takie jak Surfer (Golden Software, 2002,), Apprentice (Gemini SI, 2005),
Rockware Utility (Rockware, 1999).
Wszystkie wymienione programy umożliwiają obliczanie zasobów poprzez budowę map
strukturalnych i map własności (porowatości, miąższości efektywnej, nasyceń wodą, nasyceń
gazem, nasyceń ropa naftową), a następnie, poprzez numeryczne przemnożenie wytworzonych modeli cyfrowych własności, określana jest sumaryczna zawartość węglowodorów
w analizowanym horyzoncie.

4.

PROGRAMY DO BUDOWY MODELI GEOLOGICZNYCH
Z WYKORZYSTANIEM METOD GEOSTATYSTYCZNYCH

Niektóre programy – specjalnie przeznaczone do obliczeń w oparciu o geofizykę wiertniczą – oferują automatyczne określanie parametrów odcięcia (cut-off). Nowością oferowana
w ostatnich latach jest możliwość użycia geostatystyki do zobrazowania zmienności własności
złożowych. Nowe programy posiadają wbudowane narzędzia do tworzenia wariogramów,
ich weryfikacji, czy budowy siatki interpolacyjnej w oparciu o wyselekcjonowany model
geostatystyczny. Pamiętać należy jednakże, że dla pełnego opisu geostatystycznego potrzeba
większej ilości danych, które w przypadku małych złóż gazowych i naftowych nie występują w Polsce. Inna nowością jest francuski program (IFP) do ilościowej oceny niepewności
własności modelu złożowego (Cougar (Schlumberger, 2006).
5.

NIEPEWNOŚĆ OKREŚLANIA PARAMETRÓW MODELU
GEOLOGICZNO-ZŁOŻOWEGO

Zagadnienie wiarygodności modelu geologiczno-złożowego jest najważniejszym problemem geologiczno-geofizycznym wpływającym zarówno na sposób prowadzenia eksploatacji,
ocenę zasobów – etc. Taka ocena – niejednoznaczna – jest wykonywana zwykle w procesie
iteracyjnym (rys. 8) z wykorzystaniem symulatorów złożowych w trakcie procesu eksploatacji
złoża. Stopień niepewności maleje w trakcie eksploatacji złoża osiągając zwykle minimum
w momencie zaniechania produkcji węglowodorów. W zakresie wykorzystania jakości danych
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geofizycznych i geologicznych do budowy modelu w ostatnich latach – głównie dzięki pracy
Francuskiego Instytutu Naftowego (IFP) do dyspozycji inżynierów jest program Cougar
(rys. 9) (Schlumberger, 2006).

Rys. 8. Proces tworzenia zintegrowanego modelu złożowego (Satter et al., 1994)

Rys. 9. Koncepcja budowy nowego systemu ilościowego szacowania niepewności modelowania złoża
węglowodorowego zastosowana w IFP – program Cougar (Schlumberger, 2006)
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Program ten ilościowo określająca niepewność parametrów modelu geologiczno-złożowego zbudowanego np. w programie Petrel lub Flogrid (Schlumberger, 2006). Innym
przykładem programu komputrowego jest PlanOpt – moduł optymalizujący wydobycie
z odwiertów – element Eclipse Office (Schlumberger 2006) (rys. 9).

6.

PROGRAMY DO OBLICZEŃ ZASOBÓW METODAMI BILANSU MASOWEGO

Dwa programy do obliczeń zasobów gazu i ropy naftowej (rys. 10 i 11) wyróżniają się
zasadniczo. Są to GasWat/OilWat (PI/D HIS 1999a) (rys. 11) oraz MBA (F.A.S.T. MBA,
Fekete 2004). Pierwszy oferuje szereg metod obliczeniowych do obliczeń zasobów dla złóż
o stałej objetości i dla złóż z aktywną wodą (m.in. wg van Everdingena-Hursta, Hursta, Schilthiusa). Drugi umożliwia zastosowanie dynamicznych ciśnień otworowych (głowicowych czy
dennych) oraz możliwość budowy modelu dla segmentów złóż z częściowym przepływem
pomiędzy segmentami w oparciu o model Fetkovitcha czy Hursta czy Schilthiusa. W zakresie
określania zasobów gazu z pokładów węgla wykorzystać można programy typu MonteCarlo
(Risk v.2, Monte Carlo) umożliwiające probabilistyczną ocenę zasobów na podstawie znanych
rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych losowych (rys. 10).

Rys. 10. Program do liczenia zasobów gazu ziemnego metodą MonteCarlo (Risk, 1997)
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Rys. 11. Przykład obliczeń zmian ciśnienia w złożu ropy naftowej (program GasWat/OilWat v.8 PI/D
HIS, 1999b)

7.

PROGRAMY DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW
HYDRODYNAMICZNYCH

Można spotkać ogromną liczbę programów do wyznaczania parametrów hydrodynamicznych złoża oraz stanu fizycznego odwiertów ropno-gazowych. W Polsce używanych
jest kilka programów: Kappa, Pansys, Weltest200 (Eclipse 2005), F.A.S.T. Weltest (Fekete
2004). Programy te różnią się interfejsem i sposobem zarządzania danymi wejściowymi.
Wszystkie wykorzystują techniki opracowane głównie w latach osiemdziesiątych przez
Gringartena/Bourdeta oraz wcześniejsze metody (np. Hornera). Nowością serii programów
Pansys od ver. 2.6 (Pansystem, 2003) czy Weltest200 jest numeryczne określanie modelu
złożowego w przypadku otworów poziomych. W przemyśle naftowym wykorzystywany jest
także program Automate II (ver. 2.5 i wyżej) (autorstwa Horne’a).
Ciekawym programem oferowanym w zakresie optymalizacji wydobycia z odwiertów
jest moduł PlanOffice- element Eclipse Office (Schlumberger 2006) (rys. 12)
W przypadku układów gaz-woda, gaz-kondensat, gaz-ropa naftowa, gaz-kondensat-ropa istnieje konieczność określenia rozkładu ciśnień w odwiercie w oparciu o jeden z wielofazowych modeli przepływu (np. „Olga”, Beggsa-Brilla, Orkiszewskiego). Takie obliczenia
w przypadku przepływu poziomego, skośnego czy pionowego wygodnie jest wykonywać
przy użyciu programu WinPipeD (WinPipe 1996) (rys. 13). Innym ciekawym programem jest
PipeSim firmy Schlumberger (PipeSim 2003) czy PipeFlo firmy Neotec (Pipeflo, 2003).
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Rys. 12. PlanOpt – Moduł optymalizujący wydobycie z odwiertów – element Eclipse Office
(Schlumberger 2006)

Rys. 13. Program do obliczeń dwufazowych w odwiertach pionowych i poziomych (WinPipe 1999)
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8.

PROGRAMY DO ANALIZY WĘZŁOWEJ

Programy do analizy węzłowej (nodal anaysis) służą do optymalnego powiązania powierzchniowych i otworowych instalacji z istniejącym złożem (np. program F.A.S.T. MBA
(Fekete 2004). Program Perform (PI/D IHS 1999a ). Oferują one m.in. możliwość powiązania
aż pięciu złóż/warstw poprzez otwory pionowe lub poziome, co umożliwia analizę przypływu
dla tradycyjnych złóż o pojedynczej porowatości jak i dla złóż szczelinowatych. Szczególnie
użyteczna jest funkcja umożliwiająca badanie wpływu poszczególnych parametrów modelu
na charakterystykę przypływu (rys. 14).

Rys. 14. Przykład obliczeń analizy węzłowej przy użyciu programu Perform ver. 3 PI/D HIS, 1999a

9.

PROGRAMY DO OBLICZEŃ PVT – JEDNO- I WIELOFAZOWYCH

Dla oceny zasobów węglowodorów i dla procesu eksploatacji układów węglowodorowych konieczna jest znajomość własności PVT dla przypadków jednofazowych jak i wielofazowych (gaz kondensatowy, gazolinowy, ropa naftowa, ropa naftowa z czapą gazową). Do
obliczeń takich wygodnie używać oprogramowania PVTLIB (PI/D HIS, 2003) lub pakietu
GCAP (GCap, 1999). Programy te umożliwiają określenie takich własności jak współczynnik
Z (właściwie: współczynnik kompresji), współczynnik objętościowy Bg, własności pseudokrytyczne, współczynniki lepkości, gęstość masy i współczynnik ściśliwości izotermicznej
przy użyciu 15 korelacji empirycznych. Program PVTLib umożliwia dopasowanie korelacji
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na podstawie danych laboratoryjnych. Dodatkowo oba programy umożliwiają obliczanie
własności na podstawie równań stanu Penga-Robinsoana i Soave-Redlicha-Kwonga.
Pakiety firmowe – wymieniane wcześniej – np. Eclipse Office – posiadają wbudowane
programy do obliczeń PVT, weryfikacji danych laboratoryjnych, pseudoizacji składu węglowodorowego, wyznaczania ciśnienia rosy i wrzenia układów węglowodorowych (rys. 15),
czy wyznaczania ciśnienia dysocjacji hydratów (Eclipse 2005, Schlumberger 2006). Wpływ
technik pseudoizacyjnych na wyniki symulacji w pakiecie kompozycyjnym jest istotny
– niewłaściwie dobrane parametry PVT powodują zmniejszenie lub zmniejszenie całkowitego
wydobycia lekkiej ropy naftowej lub kondensatu (rys. 16).

Rys. 15. Przykładowe krzywe ciśnienia nasycenia płynu złożowego, krzywe procesu CCE, CVD, DL,
ciśnienia dysocjacji hydratów – wygenerowane w programie iPVT (Eclipse, 2005)

10. PROGRAMY ANALIZY PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
W odniesieniu do procesów uzdatniania gazu ziemnego i wstępnej separacji ropy naftowej
wykorzystywanych jest zwykle kilka pakietów projektowych. Najbardziej reprezentatywnym
pakietem jest program HYSYS (ASPEN 2006) wykorzystywany w szczególności do projektowania projektów zagospodarowania kopalń, instalacji do osuszania, usuwania zanieczyszczeń w gazie ziemnym (rys. 17). Innym konkurencyjnymi programami są pakiety: Design II
– firmy WinSim Inc. (2006) oraz pakiet ChemCad – firmy Chemstations (2006).
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Rys. 16. Przykład symulacji całkowitego wydobycia lekkiej ropy. Pokazano wyniki modelowania:
klasycznym modelem „black oil” (kolor czerwony ‘cut-black’) oraz modelami kompozycyjnymi
zawierającymi 4, 5, 7, 13 i 27 pseudoskładników (Eclipse, 2005)

Rys. 17. Widok ekranu w programie HySys – przykład projektowania instalacji do adsorpcji
(Aspen 2006)
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11. PODSUMOWANIE
1) Znaczny postęp techniki komputerowej – w szczególności w zakresie szybkości pracy komputerów pozwolił na przetwarzanie większej ilości informacji geologicznej
w krótszym czasie. Nie znaczy to jednak, że rozwój programów wyeliminował problemy
związane z istnieniem ryzyka geologicznego, ryzyka technologicznego czy ekonomicznego związanego z danym projektem złożowym.
2) Niezależnie od nowych możliwości obliczeniowych konieczna jest dobra znajomość
zjawisk fizycznych występujących w złożu węglowodorowym kilkaset metrów czy kilka
kilometrów pod ziemią.
3) Istniejące programy należy traktować jako narzędzia, coraz bardziej doskonałe, ale jednak
zależne od aktualnej wiedzy geologicznej. Różny stopień rozpoznania geologicznego
powoduje, że otrzymane wyniki obliczeń, symulacji obarczone są niepewnością niezależnie od ilości informacji wprowadzonych. Właściwa ocena tych niepewności wyrażona zwykle poprzez ocenę wrażliwości obliczeń na wprowadzone parametry złożowe
pozwala uchwycić rząd wielkości – margines niepewności obliczeń bilansowych czy
oceny efektywności inwestycji w funkcji szybkości wydobycia węglowodorów
4) W dobie fetyszyzacji komputerów, odrobina zdrowego rozsądku jest konieczna do
właściwej oceny wyników obliczeń komputerowych, które w skutek pogoni za nowym
klientem rozwijają się szybko, jednak nie na tyle szybko, by wyeliminować błędy
przypadkowe czy systematyczne. Niestety problem „wiary” w obliczenia komputerowe
przeciwstawiane tradycyjnym technikom obliczeniowym w oparciu o proste formuły
komputerowe będzie stwarzał w przyszłości coraz większe problemy. Związane jest to
z zanikiem prowadzenia prostych wyliczeń, coraz większym zaufaniem do komputera.
Ta ufność nie zawsze musi zostać potwierdzona w praktyce.
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RUCH WODY W ZŁOŻACH WĘGLOWODORÓW
I PODZIEMNYCH MAGAZYNACH GAZU
1.

WPROWADZENIE

Odwierty gazowe udostępniają strefę gazową złoża przylegającą często do strefy zawodnionej, która może mieć charakter wody podścielającej lub wody okalającej.
Z chwilą, gdy odwiert rozpoczyna eksploatację złoża lub podziemnego magazynu gazu,
wokół niego wytwarza się strefa obniżonego ciśnienia, dzięki czemu następuje dopływ płynu
złożowego. Zaburzenie ciśnienia po pewnym czasie osiąga również i strefę wodonośną powodując ruch wody jako płynu ściśliwego w kierunku odwiertu. W czasie tego ruchu wody
dochodzi do powstawania języków lub stożków wodnych. W inżynierii złożowej znane są różne
metody określania wydatku dopuszczalnego ze względu na powstawania stożków wodnych.
Tworzenie się nieregularnych form przemieszczania się wody ma poważne znaczenie dla
procesu eksploatacji gazu ze złoża lub pracy podziemnego magazynu gazu. Silny ruch wody
w kierunku odwiertu jest często głównym powodem wzrostu spadku ciśnienia w odwiercie
koniecznego do wyniesienia mieszaniny gazowo-wodnej. W granicznym przypadku woda
dopływająca do odwiertu może nie być wydobywana wraz z gazem. Wówczas akumuluje się
ona na dnie odwiertu, zatrzymując dopływ gazu a co za tym idzie, prowadzi do stopniowego
wyłączenia odwiertu z eksploatacji. Zatem ruch wody złożowej i jego śledzenie jest ważne
w czasie eksploatacji złoża gazu a szczególnie podziemnego magazynu gazu gdzie dochodzi
do cyklicznego przemieszczania się wody w złożu. Jeżeli w danym złożu ruch wody będzie
minimalny to i zagrożenie powstaniem stożków czy języków wodnych będzie zjawiskiem
o marginalnym znaczeniu.
Prowadzone w artykule analizy ruchu wody złożowej, są dokonane przy założeniu, że
jest ostra granica między gazem a wodą. Oznacza to, że siły kapilarne są zaniedbywalnie
małe i że wypieranie gazu przez wodę ma charakter tłokowy. Tłokowe wypieranie gazu przez
wodę jest rozsądnym założeniem ze względu na znacznie większą gęstość i lepkość wody
w stosunku do gazu.
* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
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2.

METODY OBLICZANIA DOPŁYWU WODY DO ZŁOŻA

W inżynierii złożowej znanych jest szereg metod określania dopływu wody do złoża z
których najbardziej znanymi są trzy metody: metoda van Everdingena–Hursta, metoda Fetkovitcha i metoda Cartera – Tracy’ego [1, 2, 3]. Autorzy wykonali obliczenia każdą metodą
dokonali globalnego porównania wyników obliczeń dopływu wody każdą z nich. Podstawą
do obliczeń są dane z jednego z horyzontów polskiego podziemnych magazynu gazu.
2.1. Metoda van Everdingena–Hursta
Metoda Van Everdingena–Hursta obliczania dopływu wody do złoża ze strefy wodonośnej, opiera się na równaniu dopływu płynu do odwiertu przy założeniu stałego spadku
ciśnienia.
W równaniu opisującym dopływ płynu przy założeniu stałego spadku ciśnienia definiowana jest funkcja bezwymiarowego wydatku qD(tD) opisana zależnością:

qD (t D )

qȝ
2ʌ  k  h  ǻp

(1)

gdzie:
q
μ
k
h
Δp

–
–
–
–
–

wydajność dopływu wody,
współczynnik lepkości wody,
współczynnik przepuszczalności,
miąższość,
różnica ciśnienia między ciśnieniem w aquiferze a ciśnieniem w złożu.

Powyższe równanie można scałkować obustronnie w funkcji czasu, otrzymując:
t

ȝ
 q  dt
2 ʌ  k  h  ǻ p ³o

td

³q

D

(t D ) 

0

dt
 dt D
dt D

(2)

przy uwzględnieniu zależności na bezwymiarowy czas tD w postaci:

tD

k t

(3)

I  P  ct  to2

gdzie:

φ – współczynnik porowatości,
ct – całkowity współczynnik ściśliwości układu woda-skała,
ro – promień strefy złoża.
Po wykonaniu całkowania otrzymuje się:

We  ȝ
2ʌ  k  h  ǻp
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WD (t D ) 

I  ȝ  c  ro2
k

(4)

Równanie (4) po przekształceniach, ostatecznie przyjmuje postać:

We

2ʌ  I  h  ct  ro2  f  ǻp  WD (t D )

(5)

gdzie:
f – współczynnik niepełnej geometrii radialnej,
WD(tD) – bezwymiarowa funkcja dopływu wody.
Równanie (5) można zapisać także w postaci:

We

U  'p  WD t D

(6)

gdzie U jest stałą wyrażoną zależnością:

U

2ʌ  f  I  h  ct  ro2

(7)

Bezwymiarowa funkcja dopływu wody do złoża WD jest funkcją bezwymiarowego czasu
tD oraz stosunku średniego promienia złoża i strefy wodonośnej reD. W zależności od wartości
bezwymiarowego czasu tD oraz wartości bezwymiarowego promienia reD, strefa wodonośna
może zachowywać się jak nieograniczona (aquifer nieograniczony) bądź też ograniczona,
gdzie ujawniają się efekty oddziaływania granic strefy wodonośnej (aquifer ograniczony). Dla
stref ograniczonych w zależności od wielkości bezwymiarowego promienia reD istnieje pewna
wartość czasu tD, dla której bezwymiarowa funkcja dopływu wody osiąga stałą maksymalną
wartość. Dla aquiferów nieograniczonych nie istnieje maksymalna wartość bezwymiarowej
funkcji dopływu wody, gdyż pracują one w stanie nieustalonym.
Wartości bezwymiarowej funkcji dopływu wody można odczytać z odpowiednich tabel
lub wykresów (Dake 1978), jednakże w obliczeniach numerycznych łatwej jest korzystać
z analitycznych formuł. W przypadku strefy wodonośnej o ograniczonym zasięgu istnieje
graniczna wartość bezwymiarowego czasu tD* definiowanego jako:

tD

0,4  reD  1

2

(8)

poniżej tej wartości bezwymiarowej funkcji dopływu wody mogą być wyznaczane tak jak
dla nieograniczonych stref wodonośnych. Powyżej wartości granicznej tD* wartość funkcji
WD może być aproksymowana wg zależności:

WD
gdzie:

ª
§  2  t D ·º
2
0,5  reD  1  «1  exp¨
¸»
© J ¹¼
¬

(9)

ln reD
2
(10)
 0,25  1  3  reD
2
reD
W przypadku nieograniczonej strefy wodonośnej wartość funkcji WD jest jedynie funkcją czasu tD. W zależności od wartości tego czasu istnieją następujące korelacje pozwalające
wyznaczyć wartość bezwymiarowej funkcji dopływu wody:
J

4

reD 
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I tak dla:
tD < 0,01

WD
0,01 < tD < 200

WD

§t ·
2¨ D ¸
©ʌ¹

1,2838  t D  1,19328  t D  0,269872  (t D ) 3 / 2  0,00855294  (t D )
1  0,616599  t D  0,0413008  t D

(11)

(12)

tD >2 00

WD

 4,29881  2,02566  t D
ln (t D )

(13)

Metoda van Everdingena–Hursta obliczania ilości wody dopływającej do złoża może
być użyta zarówno w przypadku złoża nieograniczonego jak też ograniczonego.
2.2. Metoda Fetkovitcha
Metoda van Everdingena i Hursta jest metodą złożoną i wymagającą obliczeń komputerowych, które wynikają z konieczności stosowania metody superpozycji, co powoduje
pewne trudności.
Metodą upraszczającą obliczenia stosowaną szeroko w inżynierii złożowej jest metoda
Fetkovitcha, w której przepływ wody do złoża został zapisany formułą

qw

dWe
dt

J  pa  p

(14)

przy założeniu ograniczonej strefy dopływu:
gdzie:
J – indeks wydajności strefy wodonośnej,
pa – średnie ciśnienie w strefie wodonośnej (aquiferze),
p – ciśnienie w strefie złoża.
Skumulowaną ilość dopływającej wody do złoża w wyniku ekspansji wody w aquiferze
można wyznaczyć z definicji współczynnika ściśliwości wody jako płynu słabościśliwego:

We

cw  Vi  pi  pa

(15)

gdzie:
cw – współczynnik ściśliwości wody,
Vi – początkowa objętość wody w aquiferze,
pi – ciśnienie początkowe w aquiferze.
Równanie (9) można przekształcić w celu określenia ciśnienia w aquiferze:
·
§
We
¸¸
pa pi  ¨¨1 
© cw  Vi  pi ¹
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(16)

lub

§ W ·
pi  ¨¨1  e ¸¸
© Wei ¹

pa

(17)

gdzie We – maksymalna ilość wody, jaka jest możliwa do uzyskania ze strefy wodonośnej
wyrażona zależnością:

cw  Vi  pi

Wei

(18)

Różniczkując równanie (18) po czasie t uzyskuje się zależność:

dWe
dt



Wei dpa

pi dt

(19)

Wstawiając równanie (19) do równania (14), a następnie całkując go i dokonując przekształceń
otrzymuje się zależność na skumulowany wydatek dopływu wody do złoża w postaci:

W

Wei
 ( pi  p)  (1  e  J  pi  t / Wei )
pi

(20)

Jeżeli czas t w równaniu (20) zmierza do ∞ to można zapisać w postaci:

W

Wei
 pi  p
pi

ct  Wi  pi  p

(21)

co wyraża maksymalny dopływ wody spowodowany spadkiem ciśnienia między pi – p.
Uzyskane rozwiązanie przy stałej różnicy ciśnień jest mało użyteczne. W praktyce ciśnienie na konturze gaz-woda zmienia się w czasie, co powoduje konieczność użycia superpozycji. Fetkovitch natomiast pokazał, że można uniknąć konieczności stosowania metody
superpozycji stosując następującą procedurę:
Dla pierwszego kroku czasowego Δt

ǻWei

Wei
 ( pi  p1 )  (1  e  J  pi  ǻt1 / Wei )
pi

(22)

dla drugiego przedziału czasu Δt2 i pa1 – średniego ciśnienia w strefie wodonośnej pod koniec
pierwszego interwału czasu dopływ wody wynosi:

ǻWe 2

Wei
 ( pa1  p2 )  (1  e  J  pi  ǻt2 / Wei )
pi

(23)

ogólnie dla n-tego przedziału czasu:

Wei
(24)
 ( pan 1  pn )  (1  e  J  pi  ǻtn / Wei )
pi
Wartość indeksu J jest uwarunkowana geometrią strefy wodonośnej oraz warunkami
danego stanu przepływu.
ǻWen
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Generalnie wskaźnik wydajności J w geometrii radialnej można wyrazić zależnością:
2ʌ  f  k  h
J
(25)
ȝ
4A
 ln 
2
Ȗ  C A  r0
2
gdzie:
γ – stała Eulera,
CA – współczynnik kształtu złoża Dietza,
A – powierzchnia złoża.
2.3. Metoda Cartera–Tracy’ego
Jak wspomniano wcześniej metodyka van Everdingena i Hursta obliczania dopływu
wody wymaga stosowania superpozycji Carter i Tracy zaproponowali metodykę obliczeń
niewymagającą stosowania metody superpozycji a jednocześnie pozwalającą na bezpośrednie
obliczenie wody dopływającej do złoża. W metodyce Cartera – Tracy’ego zakłada się, że
w każdym przedziale czasowym dopływa taka sama ilość wody. Używając metodyki Cartera–Tracy’ego wydatek kumulacyjny dopływu wody w pewnym czasie tn można obliczyć
prosto z wartości obliczonej dla poprzedniego okresu tn-1.
Wydatek kumulacyjny wody w metodzie Cartera–Tacy’ego można obliczyć z zależności:
U  ǻpn  (We ) n 1  ( pD' ) n
(26)
(We ) n (We ) n 1  [(t D ) n  (t D ) n 1 ] 
( pD ) n  (t D ) n 1  ( pD' ) n
gdzie:
n – krok czasowy,
n–1 – poprzedni krok czasowy,
Δpn – całkowity spadek ciśnienia pi–pn,
pD – bezwymiarowa funkcja ciśnienia,
pD' – pochodna bezwymiarowej funkcji ciśnienia.
Dla nieograniczonego aquifera w przypadku gdy tD < 100 bezwymiarową funkcję ciśnienia pD Carter i Tracy proponują liczyć z zależności empirycznej zaproponowanej przez
Edwardsona w postaci:

pD

370,529  t D  137,582  t D  5,6954  (t D )1,5
328,834  265,488  t D  45,2157  t D  t D

1, 5

(27)

zaś pochodną ciśnienia proponują obliczać z zależności:

pD'
gdzie:

E

716,441  46,7984  t D

F 1296,86  t D
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E
F

0,5

(28)

0,5

 270,038  t D  71,0098  t D

 1204,73  t D  618,618  t D

0,5

(29)

1, 5

2

 538,072  t D  142,41  t 1,5

dla aquifera nieograniczonego w przypadku gdy tD > 100

p D (t d ) 0,5  (ln t D  0,809)

(30)

wówczas pochodną ciśnienia pD′ można obliczyć z zależności:
1
p D'
2  tD

3.

(31)

ANALIZA PRZEBIEGU EKSPLOATACJI WYBRANEGO HORYZONTU
ZŁOŻA GAZU ZIEMNEGO S

Do wykonania obliczeń porównawczych dopływu wody do złoża autorzy przyjęli dane
horyzontu I złoża gazu ziemnego S. Główne parametry petrofizyczne tego horyzontu oraz
główne własności gazu i wody zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Podstawowe parametry horyzontu I złoża S i płynów złożowych
Ciśnienie Temperatura Miąższość Współczynnik
Współczynnik
Gęstość Lepkość
początkowe
złożowa
[m]
porowatości przepuszczalności względna wody
[bar]
[K]
[–]
[mD]
gazu
[cP]
101,5

308

40

0,12

13

0,6

1

Dane z przebiegu zmian ciśnienia w czasie eksploatacji złoża, która trwała od roku 1928
oraz ilości wydobytego gazu zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Przebieg eksploatacji horyzontu I złoża S
Czas [lata]

Ciśnienie
złożowe [Pa]

Wydobycie
skumulowane [mn3]

0

1,01E+07

0

17,462

9,41E+06

1,63E+08

18,382

8,73E+06

2,01E+08

19,365

8,67E+06

2,86E+08

20,198

8,73E+06

3,38E+08

21,649

8,44E+06

4,37E+08
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Czas [lata]

Ciśnienie
złożowe [Pa]

Wydobycie
skumulowane [mn3]

22,467

8,32E+06

5,24E+08

23,467

7,98E+06

6,29E+08

24,658

7,29E+06

8,58E+08

25,504

6,93E+06

9,84E+08

26,388

6,60E+06

1,06E+09

27,401

6,16E+06

1,29E+09

28,513

5,92E+06

1,38E+09

29,531

5,60E+06

1,47E+09

30,509

5,39E+06

1,54E+09

31,305

4,98E+06

1,61E+09

32,326

4,60E+06

1,71E+09

33,378

4,25E+06

1,78E+09

34,342

3,81E+06

1,87E+09

35,439

3,39E+06

1,97E+09

36,351

3,02E+06

2,06E+09

37,359

2,66E+06

2,13E+09

38,939

2,30E+06

2,21E+09

39,524

2,11E+06

2,27E+09

40,453

1,89E+06

2,32E+09

41,696

1,69E+06

2,38E+09

42,533

1,61E+06

2,42E+09

43,453

1,51E+06

2,46E+09

44,403

1,39E+06

2,49E+09

45,389

1,30E+06

2,51E+09

46,523

1,25E+06

2,53E+09

47,47

1,18E+06

2,55E+09

48,357

1,12E+06

2,57E+09

49,417

1,13E+06

2,59E+09

51,489

1,06E+06

2,61E+09

52,554

1,02E+06

2,63E+09

Algorytm dokonanych obliczeń:
1. Sprawdzenie aktywności aquifera na wybranym horyzoncie I złoża gazu S metodą
Havlena–Odeha obliczając kolejno:
– Ilość wydobytych płynów F z zależności:

F

G p  Bg  W p  Bw

(32)

gdzie:
Gp – ilość wydobytego gazu,
Wp – ilość wydobytej wody,
Bg, Bw – współczynniki objętościowe odpowiednio dla gazu i dla wody przy ciśnieniu bieżącym.
– Współczynnik ekspansji płynów złożowych Eg

Bg  Bgi

Eg

(33)

gdzie: Bgi – współczynnik objętościowy dla gazu odniesiony do ciśnienia początkowego,
2. Określenie zależności między F/Eg vs Gp. Zależność taka została przedstawiona graficznie na rysunku 1.
Z przebiegu krzywej punktowej na rysunku 1 wynika, że w złożu panują warunki aktywnej wody złożowej.
3.5

F/Eg mld [m3]

3

2.5

2

1.5

1
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Gp mln [m3]
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Rys. 1. Zależność Havlena–Odeha F/Eg vs Gp dla horyzontu I złoża gazu S
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3. Po sprawdzeniu warunków energetycznych złoża dokonanie obliczeń przebiegu ciśnienia
w czasie poprzez dopasowanie ilości dopływającej wody do strefy złoża.
Wyniki porównania obliczonych wartości ciśnień trzema metodami: van Everdingena–Hursta, Fetkovitcha i Cartera–Tracy’ego z wartościami zmierzonymi w trakcie eksploatacji przedstawiono na rysunku 2. Procedura ta jest znana w inżynierii złożowej jako tzw.
„history match”.
Z dopasowania pokazanego na rysunku 2 wynika, że osiągnięto zadowalającą zgodność
wszystkich metod co pozwala wnioskować, że obliczone ilości dopływającej wody do strefy
złoża są w zadowalającym stopniu wiarygodne.

100

CiĞnienie [bar]

80

60

40

20

0

6
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Czas [lata]
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van Everdingen'a-Hursta
Everdingena–Hursta
Metoda van
Fetkovitcha
Metoda Fetkovitch'a
Metoda Carter
Tracy
Cartera–Tracy’ego
Pomiar

Rys. 2. Porównanie obliczonych wartości ciśnienia złożowego w czasie przy użyciu trzech metod:
van Everdingena–Hursta, Fetkovitcha i Cartera–Tracy’ego z wartościami zmierzonymi

Na rysunku 3 przedstawiono obliczone ilości skumulowanego wydatku wody przy
użyciu przedstawionych wcześniej metod. Z rysunku 3 wynika, że metody van Everdingena i Hursta oraz Cartera–Tracy’ego określają zbliżone do siebie wartości skumulowanego
wydatku wody, zaś metoda Fetkovitcha daje wartości niższe. Różnica ta zdaniem autorów
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Rys. 3. Porównanie obliczonych ilości dopływającej wody We do złoża S (horyzont I) przy użyciu trzech
metod: van Everdingena–Hursta, Fetkovitch’a i Cartera–Tracy’ego

wynika z faktu, że metody: van Everdingena i Hursta oraz Cartera–Tracy’ego traktują złoże
jako system nieograniczony pracujący ciągle w stanie nieustalonym, zaś metoda Fetkowitcha,
jak wspomniano wcześniej jest metodą typowo inżynierską traktującą złoże wraz ze strefą
wodonośną jako system ograniczony. Dlatego też zanim fala zaburzonego ciśnienia dotrze do
granicy strefy wodonośnej musi upłynąć pewien czas przez co obliczane ilości dopływającej
wody są nieco zaniżone.
Po obliczeniu ilości dopływającej wody do złoża autorzy dokonali ostatniego skalibrowania metod obliczając zasoby początkowe w złożu.
Metodyka polega na graficznym przedstawieniu zależności pomiędzy F/Eg vs We/Eg.
W dobrze skalibrowanym modelu zależność ta powinna być zależnością liniową. Dla wybranego horyzontu wyniki obliczeń pokazano na rysunku 4. Jak widać z rysunku 4 otrzymano
bardzo dobre skalibrowanie a obliczone zasoby początkowe horyzontu I złoża gazu ziemnego
S z wykresu na rysunku 4 wynoszą 2,8 *109 mn3.
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3.5

3

F/Eg mld [m3]

2.5

2

1.5

1

0.5
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35

70

105

140
175
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245
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315

350

Rys. 4. Krzywa dopasowania zasobów początkowych horyzontu I złoża gazu ziemnego S

4.

POSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Większość eksploatowanych odwiertów na złożach gazu ziemnego jest w większym lub
mniejszym stopniu zagrożona możliwością przebicia się w ich kierunku wody złożowej ze
strefy wodonośnej. Zjawisku temu sprzyja wiele czynników miedzy innymi aktywność strefy
wodonośnej. Aktywność ta zależy od wielkości tej strefy jak też parametrów petrofizycznych
skały złożowej. Istotnym problemem jest zatem posiadanie skalibrowanych modeli obliczania
ilości dopływającej wody do strefy gazonośnej [4].
Autorzy przygotowali autorskie programy komputerowe dla obliczania skumulowanego wydatku dopływającej wody. Przedstawione wyniki testów pozwalają mieć nadzieję,
że metodyka prowadzenia obliczeń przedstawionymi metodami tj van Everdingena–Hursta,
Fetkovitcha i Cartera–Tracy’ego będzie przydatna dla wielu polskich złóż gazu ziemnego
oraz podziemnych magazynów gazu.
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POMIARY NATĘŻENIA PRZEPŁYWU
1.

WSTĘP

W celu określenia ilości cieczy i gazów przepływających w rurociągach prowadzone
są pomiary przepływu. Wykonuje się pomiary prędkości przepływu w (m/s), natężenia
objętościowego q (m3/s) lub strumienia masy G (kg/s). Wielkości te są ze sobą powiązane
i mogą być obliczone według zależności: q = w S, G = ρq, jeżeli znane są S – powierzchnia
przekroju, w – prędkość średnia i ρ – gęstości przepływającego czynnika.
Przyrządami do pomiaru natężenia przepływu gazu są gazomierze. W przemyśle gazowniczym używanych jest wiele typów gazomierzy. Są to między innymi:
–
–
–
–
–
–
–
–

gazomierze zwężkowe,
gazomierze turbinowe,
gazomierze rotorowe,
gazomierze miechowe,
gazomierze ultradźwiękowe,
gazomierze działające w oparciu o siłę Coriolisa,
termiczne,
optyczne.

Typoszereg gazomierzy: G-1,6, G-2,5, G-4, G-6, G-10, G-16, G-25, G-40, G-65, G-100,
G-160, G-250, G-400, G-650, G-1000, G-1600
Rodzaj gazomierza dobiera się w zależności od (tab. 1):
– funkcji, jaką ma spełniać w określonym odcinku pomiarowym określonego rodzaju
układu pomiarowego;
– maksymalnego wydatku objętościowego i maksymalnego ciśnienia mierzonego gazu.
Wartości dotyczą pojedynczego odcinka pomiarowego, w którym prędkość gazu nie
powinna przekraczać: dla gazomierza zwężkowego 20 m/s; dla gazomierza turbinowego
i rotorowego 16m/s; dla gazomierza miechowego 6 m/s.
* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH, Kraków
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Tabela 1
Dobór rodzaju gazomierza w zależności od maksymalnego ciśnienia i strumienia objętości
Rodzaj
gazomierza

Maksymalna
średnica nominalna
DN [mm]

Maksymalny strumień objętości
gazu Q [mn3/h]

Maksymalne
ciśnienie robocze
p [kPa]

Q1

Qn

300
750

4000

250000

10000

Rotorowy

200

1600

8000

400

Miechowy

150

250

1000

400

Ultradźwiekowy

900

325

65000

10000

Masowy

154

–

100000

–

Zwężkowy
Turbinowy

2.

GAZOMIERZE ZWĘŻKOWE
Zwężki pomiarowe dzielą się na:

–
–
–
–

kryzy,
dysze pomiarowe,
zwężki krytyczne,
zwężki ograniczające.
Gazomierze zwężkowe są przeznaczone są do:

– pomiaru ilości gazów w celach rozliczeniowych,
– opomiarowania linii przesyłowych i dystrybucji gazów technologicznych,
– pomiarów kontrolnych przepływu gazu.
Doboru gazomierzy dokonuje się w oparciu o odpowiednie normy. Kryzy wmontowane w rurociąg muszą być odpowiednio obudowane. Zespół obudowy kryzy zależy od rodzaju odbioru ciśnienia.. Każdy zespół obudowy kryzy składa się z tzw. obudowy plusowej
po stronie dopływowej, oraz obudowy minusowej po stronie odpływowej. Obudowy kryz
są wyposażone w króćce impulsowe, oraz spustowe wyposażone w zawory zaporowe. Długości obudów kryz w zależności od rodzaju odbioru ciśnienia są różne i powinny wynosić
od 40÷70 mm.
Nowym rozwiązaniem konstrukcyjnym są zestawy obudów kryz z mechanizmem wymiany. Stosuje się je w miejscach, gdzie nie ma możliwości rozsuwa odcinków pomiarowych
w trakcie zakładania i wyjmowania kryzy. Obudowy tego typu mogą być wykonywane jako
jedno- lub dwukomorowe (rys. 1).
Wielkość gazomierzy zwężkowych dobiera się wg tabeli 2, w zależności od przewidywanych maksymalnych i minimalnych wielkości przepływającego strumienia objętości gazu
przez gazomierz. Wartości podane w tabeli 2 należy traktować jako orientacyjne.
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a)

b)

c)

Rys. 1. Kryzy pomiarowe z mechanizmem wymiany: a) przykład typowej zabudowy dwukomorowej
„FIOMASTER” w ciągu pomiarowym; b) obudowa dwukomorowa kryzy firmy Pietro Fiorentini;
c) gazomierz zwężkowy dwukomorowy firmy PECO [1]

Tabela 2
Parametry gazomierzy zwężkowych
Wielkość
gazomierza

Dn
[mm]

qmax
[mn3/h]

GZ 50

50

GZ 80

qmin [mn3/h]
Jeden przetwornik ∆p0,5
lub dwa przetworniki ∆p

Jeden przetwornik
∆p

120

10

30

80

300

30

90

GZ 100

100

450

50

150

GZ 150

150

1000

100

300

GZ 200

200

1800

180

540

GZ 250

250

2800

280

840

GZ 300

300

4000

400

1200

GZ 400

400

7200

720

2200

W celu uzyskania zakresu pomiarowego równego zakresowi pomiarowemu przetwornika
pierwiastkującego, należy stosować dwa przetworniki liniowe. Błąd sygnału wyjściowego
przetwornika pomiarowego różnicy ciśnień pierwiastkującego lub liniowego jest mniejszy
niż 0,25% górnej granicy zakresu, oraz nie powinien przekraczać 1,25% wartości sygnału
odpowiadającego wartości wielkości mierzonej.
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3.

GAZOMIERZE TURBINOWE

Gazomierz turbinowy (rys. 2), jest to gazomierz, którego elementem pomiarowym jest
wirnik ze skrzydełkami, obracający się z prędkością proporcjonalną do strumienia objętości
przepływającego gazu. Gazomierze turbinowe znajdują zastosowanie głównie przy pomiarach rozliczeniowych gazu w sieciach przesyłowych wysokiego ciśnienia. Mogą być one
stosowane także przy ciśnieniach niższych, jednak ich praca jest najbardziej korzystna przy
wysokich ciśnieniach, kiedy wzrasta zakres pomiarowy gazomierza, a obniżeniu ulega efekt
bezwładności turbiny.
a)

b)

c)

Rys. 2. Gazomierze turbinowe: a) firmy Alsi GTE; b) firmy Gazomet typ TRZ 03; c) CGT firmy
Common [15]

Korpus główny gazomierza może być wykonany z aluminium, żeliwa, żeliwa sferoidalnego lub też ze stali w kształcie cylindra wraz z zintegrowanymi kołnierzami służącymi
do zamontowania gazomierza.
W skład gazomierza turbinowego wchodzą:
– Zespół pomiarowy – komora pomiarowa, składająca się z:
• prostownicy strumienia;
• wirnika pomiarowego turbiny, wykonanego z dużą dokładnością, z aluminium, lub
tworzywa sztucznego;
• pompy oleju, stosowanej w gazomierzach o średnicach większych jak 50 mm.
– Zespół przeniesienia napędu, składający się ze sprzęgła magnetycznego wraz z korpusem przegrody hermetycznej.
Zespół liczydła – złożony z przekładni zębatych, za pomocą, których zostają zliczane
obroty turbiny, przekazywane następnie na liczydło mechaniczne zliczające rzeczywistą ilość
przepływającego gazu.
Gazomierze wyposażone są w dwa otwory impulsowe w postaci króćców z gwintowanym gniazdem. Otwory te są rozmieszczone symetrycznie po obu stronach korpusu głównego. Wielkość impulsów, czyli liczba m3 gazu przypadająca na jeden impuls ustalana jest
dla każdego gazomierza i podawana przez producenta w tabliczce znamionowej. Długość
całkowita gazomierza turbinowego wynosi 3Dn, natomiast odległości skrajnie wystających
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części gazomierza, które wystają poza korpus gazomierza, mierzone od jego osi wynoszą ok.
150mm plus 1,5 średnicy nominalnej gazociągu Dn.
Dwuturbinowy moduł „auto-adjust” (rys. 3) (stosowany w gazomierzach Alsi Equimeter) przystosowuje gazomierze do spełniania dodatkowych czynności, polegających na
sygnalizowaniu nieprawidłowości w pracy urządzenia. Moduł pozwala na automatyczne
samokorygowanie mierzonej wielkości i niwelowanie błędów, będących wynikiem zużycia
elementów gazomierza.
a)

b)

Rys. 3. Schemat gazomierza turbinowego: a) budowa; 1. zespół pomiarowy, w skład którego wchodzią:
2 – korpus główny, 3 – kierownica strugi, 4 – wirnik turbiny, 5 – zespół przeniesienia napędu, 6 – zespół
liczydła; b) przekrój gazomierza wyposażonego w moduł ”auto-adjust” [23]

Gazomierze turbinowe stosuje się do najniższego natężenia przepływu, wynoszącego
0,8 mn3/h przy zakresowości obciążenia 1:50.
Zasada pomiaru przepływającego medium przez gazomierz turbinowy polega na pomiarze pośrednim. Nie jest mierzona bezpośrednio objętość przepływającego gazu, lecz liczba
obrotów turbiny. Podczas pracy gazomierza zakłada się, że prędkość obrotowa turbiny jest
proporcjonalna do strumienia objętości gazu. W rzeczywistości wielkość ta zależna jest jeszcze
od takich wielkości jak lepkość kinematyczna, gęstość, moment tarcia w łożyskach, średnica
korpusu, średnica piasty, średnica zewnętrznej turbiny, ilość i grubość łopatek, nachylenie
łopatek, długość turbiny, skok linii śrubowej.
Gazomierze turbinowe są precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi. W celu zapewnienia
ich prawidłowego funkcjonowania należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta, oraz
instrukcji montażowych. Gazomierze turbinowe w wykonaniu standardowym przeznaczone
są do pracy w pozycji poziomej, oraz instalowane na odcinkach prostoliniowego przepływu
gazu. Dopuszcza się pionowy montaż gazomierzy, do napływu z góry, jednak tylko dla gazomierzy, które są wykonywane na specjalne zamówienie. Sposób instalowania pionowego
należy jednak szczegółowo uzgadniać z producentem przepływomierzy.
Gazomierze turbinowe starszej generacji wymagały długich, prostych odcinków dopływowych, które montowane są przed gazomierzem. Przed odcinkiem dopływowym jest
zamontowany filtr gazowy w celu dokładnego oczyszczenia gazu z cząstek, co najmniej do
10 µm, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem wirnika turbiny, który jest wrażliwy na
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uszkodzenia mechaniczne. W nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych gazomierzy długość prostego odcinka pomiarowego może wynosić 2Dn, bez prostownicy strumienia. Długość
ta wynika z pomiarów technologicznych dokonanych przez firmy produkujące gazomierze
i powinna być udokumentowana na etapie zatwierdzania typu gazomierza.
Cały zestaw gazomierza turbinowego pokazany na rysunku 4 składa się z odcinka dopływowego, gazomierza turbinowego, korektora objętościowego, oraz odcinka odpływowego.

Rys. 4. Zestaw montażowy gazomierza turbinowego z korektorem objętości [2]

Tabela 3
Wielkości gazomierzy turbinowych
Wielkość gazomierza
zależna od Qmax [mn3/h]

840

Średnica nominalna
przyłączy gazomierza
DN

40

50

Wartość Qmin w zależności od zakresu obciążenia
[mn3/h]
1:10

1:20

1:30

1:50

4

2

1,3

0,8

65

50

6

3

2

1,3

100

50

10

5

3

2

160

80

16

8

5

3

250

80

25

13

8

5

400

100

40

20

13

8

650

150

65

32

20

13

1000

150

100

50

32

20

1600

200

160

80

50

32

2500

250

250

130

80

50

4000

300

400

200

130

80

6500

400

650

320

200

130

10000

500

1000

500

320

200

16000

600

1600

800

500

320

25000

750

2500

1300

800

500

Do pomiarów ilości przepływającego gazu przy średnim i wysokim ciśnieniu na odcinku
dopływowym wmontowana jest prostownica strumienia. Przy pomiarach gazu w warunkach
dużych zakłóceń przepływu długość odcinka prostoliniowego po stronie dopływowej wynosi
18 średnic gazociągu wraz z długością prostownicy strumienia.. Odcinek odpływowy jest prosty i powinien posiadać dwa gniazda na zamontowanie termometrów temperatury (kontrolny,
użytkowy). Zestawy montażowe różnią się w zależności od rodzaju zastosowanych korektorów
objętości przepływającego gazu (z przelicznikiem sieciowym, lub bez przelicznika).
Wielkość gazomierzy turbinowych dobiera się (tab. 3) w zależności od przewidywanego
obciążenia maksymalnego oraz minimalnego, a także od ciśnienia nominalnego. Gazomierze
turbinowe przewidziane są na ciśnienie nominalne następującego typoszeregu: 1,0; 1,6; 2,5;
4,0; 6,3; 10.0 MPa.

4.

GAZOMIERZE ROTOROWE

Gazomierze rotorowe są precyzyjnymi urządzeniami do pomiaru objętości gazu dla
celów rozliczeniowych i technologicznych, oraz innych gazów wymienionych, stosowane
wszędzie tam, gdzie wymagane są duża dokładność pomiaru, średni zakres pomiarowy
i solidna konstrukcja. Ze względu na swoje doskonałe własności metrologiczne, łatwość oraz
wygodę obsługi w miejscu pracy są one optymalnymi urządzeniami pomiarowymi do małych
i średnich stacji pomiarowych lub redukcyjno-pomiarowych.
Dzięki bardzo dużemu zakresowi pracy doskonale sprawdzają się tam, gdzie występuje
duża różnica między maksymalnym a minimalnym przepływem gazu. Gazomierz rotorowy
(rys. 5), jest to gazomierz o konstrukcji komorowej, o przegrodach w postaci obrotowych,
odpowiednio ukształtowanych wirników.
a)

b)

c)

Rys. 5. Gazomierze rotorowe: a) firmy Common; b) firmy Romet; c) firmy InterGas [22]

Obecnie produkuje się gazomierze rotorowe w wersji ze sztywną komorą pomiarową
(rys. 6a), lub z komorą pomiarową, elastycznie osadzoną w korpusie (rys. 6b). Gazomierze
rotorowe są przyrządami do pomiaru objętości.
Przepływ gazu przez komorę pomiarową wymusza ruch dwóch przeciwbieżnych rotorów
połączonych parą kół synchronizujących. Pełny obrót rotorów o 360° odpowiada przepływowi
czterech objętości gazu przez komorę pomiarową.
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a)

b)

Rys. 6. Przekrój gazomierzy rotorowych
Objaśnienia w tekście

Obrót rotorów jest przenoszony przez sprzęgło magnetyczne i system przekładni do
liczydła. Informacja o ilości gazu, który przepłynął przez gazomierz jest wskazywana na
liczydle mechanicznym, natomiast nadajniki HF i LF umożliwiają współpracę gazomierza
z zewnętrznymi urządzeniami elektronicznymi, np. korektorem CMK-01, CMK-02 i innymi
pracującymi w standardzie określonym przez odpowiednią normę branżową.
Zestaw montażowy gazomierza rotorowego składa się z:
– prostego odcinka rurociągu po stronie dopływowej,
– gazomierza rotorowego,
– prostego odcinka rurociągu po stronie odpływowej.
Tabela 4
Wielkości gazomierzy rotorowych
Wielkość
gazomierza
G 16
G 25
G 40
G 65
G 100
G 160
G 250
G 400
G 650
G 1000
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Średnica
nominalna
DN [mm]
40
50
80
100
150
200

Obciążenie
maksymalne
Qmax [mn3/h]

Obciążenie minimalne
Qmin [mn3/h], dla zakresów obciążeń:
1:20

1:30

1:50

25

1,3

0,8

0,5

40

2

1,3

0,8

65

3

2

1,3

100

5

3

2

160

8

5

3

250

13

8

5

400

20

13

8

650

32

20

13

1000

50

32

20

1600

80

50

32

Odcinek dopływowy ma długość większą, lub, co najmniej równą czterem średnicom
Dn. Odległość gniazda termometru od gazomierza powinna wynosić nie więcej jak 3Dn. Odcinek odpływowy jest prosty na długości, co najmniej 2Dn, wraz z kołnierzem. Na wylocie
powinien posiadać kołnierz, lub końcówkę do przyspawania.
Wielkość gazomierza rotorowego zależy od ciśnienia nominalnego, jak i przewidywanych
wartości jego maksymalnego i minimalnego obciążenia. Przewidywaną wielkość gazomierza
rotorowego dobiera się wg tabeli 4.

5.

GAZOMIERZE MIECHOWE

Gazomierz miechowy jest przemysłowym urządzeniem pomiarowym spełniającym
najwyższe wymagania dotyczące dokładności pomiaru i bezpieczeństwa. Odznaczają się
nowoczesną konstrukcją, dzięki czemu posiadają minimalne wymiary, a wydłużonemu czasowi eksploatacji towarzyszy wysoka gwarancja szczelności i bezpieczeństwa pracy oraz
długotrwała stabilność metrologiczna. Gazomierze miechowe (rys. 7) stosowane są przy
pomiarach gazu u odbiorców indywidualnych, a także u odbiorców przemysłowych.

a)

b)

Rys. 7. Gazomierz miechowy: a) widok; b) przekrój [21]

Gazomierz miechowy zbudowany jest z dwóch komór pomiarowych z odkształcalnymi mieszkami. Mieszki wykonane są przeważnie z tkanin syntetycznych gumowanych
(dawniej kozia skóra). Mechanizm pomiarowy pracuje na zasadzie swobodnej membrany.
Ruch mechanizmu wywołany jest różnicą ciśnień między króćcem wlotowym a wylotowym
gazomierza. Komorą pomiarową jest przestrzeń między ruchomą membraną, a obudową
gazomierza. Cztery podzielone syntetycznymi membranami komory pomiarowe zostają na
przemian napełniane i opróżniane w czasie pracy.
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Przekładnia przegubowa przenosi ruch mieszków na wałek korbowy. Wałek korbowy
poprzez zasuwy steruje przepływem gazu. Ruch obrotowy przekładni przenoszony jest poprzez
sprzęgło magnetyczne na liczydło. Efektem tego są małe siły działające na łożyskowania oraz
cicha praca gazomierza, a rozwiązanie konstrukcyjne oparte na zasadzie swobodnej membrany
umożliwia zastosowanie mechanicznej korekcji temperaturowej dla ustalonej temperatury
odniesienia. Gazomierze są produkowane w obudowie z blachy stalowej łączonej na zakładkę
w wersji z dwoma – lub jednym króćcem. Gazomierze miechowe stosowane do pomiarów
przemysłowych posiadają nadajnik impulsów, do przesyłania danych. Wielkość gazomierza
dobiera się w zależności od przewidywanych obciążeń maksymalnego i minimalnego. Wielkości stosowanych gazomierzy miechowych podano w tabeli 5, według której w zależności
od średnicy i wielkości przepływającego gazu, ustala się wielkość gazomierza.
Tabela 5
Wielkość gazomierzy miechowych
Średnica nominalna Dn
[mm]

G 1,6

20

2,5

0,016

G 2,5

25

4

0,025

G4

25

6

0,040

G6

25

10

0,060

G 10

40

16

0,100

G 16

40

25

0,160

G 25

50

40

0,250

G 40

80

65

0,400

G 65

80

100

0,650

G 100

100

160

1,000

G 160

150

250

1,600

6.

Obciążenie maksymalne
Qmax [mn3/h]

Obciążenie minimalne
Qmin [mn3/h]

Wielkość
gazomierza

GAZOMIERZE ULTRADŹWIĘKOWE

Przepływomierze ultradźwiękowe (rys. 8a) mają zastosowanie zarówno do pomiarów
objętości przepływających cieczy jak i gazów. Zasada działania polega na wysyłaniu tysięcy
krótkich wiązek impulsów ultradźwiękowych na sekundę do przepływającego płynu o stałej
częstotliwości. Fala zostaje odbita od cząsteczki przepływającej w medium i powraca. Na
podstawie różnicy częstotliwości między falą wysłaną a falą odbitą wyznaczana jest prędkość
osiowa gazu, która zależy od średnicy rurociągu przesyłowego oraz liczby Reynoldsa. Wynik
844

pomiaru przekazywany jest na wyjście z modułu prądowego w postać sygnału w zakresie
4÷20 mA oraz na dowolnie programowalne wyjścia przekaźnikowe dla ilości, wartości granicznych, alarmu itp. Wynik pomiaru pokazywany jest na wyświetlaczu oraz zapisywany
w pamięci w postaci wykresu.
Ultradźwiękowe czujniki mierzą szybkość przepływu płynu poprzez detekcję zmian częstotliwości ultradźwiękowego echa wracającego do czujnika (rys. 8b). Nowoczesne czujniki
zawierają dwa przetworniki piezoelektryczne w obudowie stalowej. Jeden przetwornik wysyła
impulsy ultradźwiękowe z precyzyjną częstotliwością, które są odbijane do przetwornika
odbiorczego od gazu lub cząsteczek w cieczy.
a)

b)

Rys. 8. Gazomierz ultradźwiękowy: a) widok gazomierza; b) zasada działania [3, 4, 5]

Ponieważ ciecz się porusza powracające echo wraca do czujnika ze zmienioną częstotliwością (efekt Dopplera). W przypadku stosowania do precyzyjnego pomiaru objętości przepływającego gazu stosuje się obecnie kilka par przetworników piezoelektrycznych, a następnie
na podstawie zmierzonych wartości ze wskazań oblicza się wartość średnią prędkości.
Gazomierz ultradźwiękowy do pomiaru objętości przepływu może być montowany
na rurociągach w szerokim zakresie średnic od 80÷1600 mm. Pracuje w oparciu o zasadę
pomiaru czasu przejścia fali dźwiękowej. Gazomierze mierzą przepływ w standardowych
jednostkach objętości lub masy. Pomiar jest niezależny od zmian temperatury, gęstości,
ciśnienia i przewodności elektrycznej Wielkość przepływu jest wyznaczana poprzez pomiar
różnicy czasu ∆t przejścia fali dźwiękowej między sondami w kierunku zgodnym i przeciwnym do kierunku przepływu cieczy. Średnia wielkość czasu przejścia, „t” jest miarą prędkości
dźwięku w ośrodku.
Zastosowanie techniki cyfrowej przetwarzania sygnałów umożliwia bardzo dokładny
pomiar czasu przejścia fali ultradźwiękowej, a co się z tym wiąże zapewnia dokładny pomiar
przepływu. Ze względu na zastosowaną cyfrową technikę obróbki sygnałów, osiągnięta została
wyjątkowo duża stabilność pomiaru.
Przepływomierze ultradźwiękowe zapewniają pomiar z dokładnością większą niż 0,5%
aktualnej wielkości przepływu nie powodując strat ciśnienia. Główny licznik sumujący
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umożliwia podgląd całkowitej sumy przepływu zarejestrowanej przez przepływomierz od
momentu jego instalacji. Kasowalny licznik pomocniczy jest licznikiem przeznaczonym
dla użytku operatora i umożliwia on rejestrację okresowych wartości przepływu i można go
zerować niezależnie od głównego licznika sumującego
Na dokładność pomiaru może mieć wpływ profil przepływu, ponieważ płyn ma tendencję płynięcia wolniej przy ściankach rury niż w środku. Dokładność pomiaru może być
także zmniejszona w przypadku, gdy pomiar ma miejsce w długiej poziomej rurze. Stosowane rury powinny mieć jak najmniej ubytków i wżerów wewnętrznych, a zwłaszcza w miejscu, gdzie przebiegał będzie pomiar. Dokładność pomiaru i jakość sygnału
obniża się dla bardzo małych prędkości przepływu (około 0,3 m/s lub mniej). Przepływomierze wykonywane i projektowane są przeważnie dla zakresu prędkości przepływu powyżej
0.6÷3m/s.
W zakresie temperatury pracy czujnika od 233 K do 366 K dokładność przeprowadzanego pomiaru nie powinna się zmieniać więcej niż 0,3%. Wysokie lub niskie temperatury mogą uszkodzić czujnik. Jednak obecnie wykonuje się czujniki, które mogą pracować
w temperaturze nawet do 423 K.
Wpływ na dokładność pomiaru mogą mieć powstające osady ograniczające przekrój
rury, jak i korozja, co może wpływać na zwiększenie błędu wartości odczytu objętości przepływu. Osady te mogą także mieć wpływ na tłumienie dźwięku i natężenia sygnału Dopplera.
Także źródła wysokiego napięcia, falowniki lub tyrystorowe napędy typu DC umiejscowione
w bezpośredniej bliskości czujnika, kabla lub elektroniki mogą interferować z sygnałem
Dopplerowskim. Zakłócenia pomiaru powodować mogą także wibracje rury, powstające
zwłaszcza w czasie redukcji ciśnienia przepływającego gazu. Mogą być one interpretowane
jako sygnał Dopplerowski co będzie spowodowane ruchem czujnika na wibrującej rurze.
Gazomierze ultradźwiękowe mogą być montowane na pionowych i poziomych odcinkach
gazociągów. W skład zestawu gazomierza wchodzi: przetwornik, oraz czujnik. Czujniki
pomiarowe montowane są w rurach, i mocowane za pomocą kołnierza lub też przy pomocy
śrubunku samozaciskowego do wpawanego w gazomierz króćca.
Jeżeli przepływ jest silnie turbulentny, a odległość zamontowanego gazomierza od czynników powodujących zaburzenie przepływu jest zbyt mała, można stosować przed punktem
pomiarowym prostownice strumienia.
Producenci gazomierzy podają, że minimalna odległość montażu gazomierza od łuku
powinna wynosić, co najmniej 6 DN, natomiast w przypadku silniejszych zaburzeń przepływu typu przewężenie nawet 40 DN. Odległość odcinka prostoliniowego za gazomierzem
ultradźwiękowym powinna wynosić minimum 2–3 DN. Szczególną uwagę w czasie montażu
należy zwracać na szczelność połączeń kołnierzowych i gwintowych poprzez zastosowanie
odpowiednich materiałów uszczelniających (taśmy teflonowe, uszczelki). Kabel czujnika nie
powinien leżeć w pobliżu, lub też równolegle koło przewodów przesyłowych prądowych,
ponieważ będzie powodowało to zakłócenia elektryczne lub też może doprowadzić do uszkodzenia czujnika. Przetworniki są umieszczane w miejscu, gdzie nie będą miały wpływu na
jego pracę: wibracje, urządzenia wytwarzające ciepło, urządzenia powodujące powstawanie
pola magnetycznego, chemikalia powodujące zniszczenie i korozję oraz nie będzie narażony
na uszkodzenia mechaniczne.
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7.

GAZOMIERZE DZIAŁAJĄCE W OPARCIU O SIŁĘ CORIOLISA

Działanie przepływomierza oparte jest na zjawisku opisanym w 1835 roku przez francuskiego inżyniera i matematyka Gustawa Gasparda Coriolisa. Polega ono na pozornym
zakrzywianiu się toru ruchu ciała poruszającego się w wirującym układzie współrzędnych.
Odchylenie toru ruchu ciała w takim układzie zależy od prędkości ruchu ciała i prędkości
wynikającej z ruchu wirowego układu odniesienia. Zjawisku temu towarzyszy siła bezwładności nazywana siłą Coriolisa.
W przypadku pomiaru gazu ziemnego zakres pomiarowy (zależnie od ciśnienia gazu)
gazomierzy Coriolisa może wynieść około 100 tys. mn3/h.
Obecnie przepływomierze Coriolisa znalazły zastosowanie także przy pomiarach przepływających gazów, w tym w rozliczeniowych pomiarach gazu ziemnego. Przepływomierze
Coriolisa dokonują pomiaru strumienia masy, co stanowi jedną z ich głównych zalet. Zasada
działania tych gazomierzy pokazana jest na rysunku 9. Masa jest sposobem wyrażania ilości
medium często stosowanym do rozliczeń. W przeciwieństwie do objętości, masa medium nie
zależy od ciśnienia i temperatury, nie jest więc konieczne określanie warunków odniesienia,
dokonywanie pomiarów ciśnienia i temperatury oraz obliczeń korygujących objętość.

Rys. 9. Zasada działania przepływomierza Coriolisa [1, 2]

Ze względu na eliminację czynników wnoszących błędy zastosowanie pomiaru masy pozwala na poprawę dokładności bilansowania. Dzięki zasadzie pomiaru możliwe jest mierzenie
różnych mediów za pomocą tego samego przepływomierza i brak konieczności znajomości
rodzaju i składu medium dla otrzymania poprawnych wyników pomiaru.
Powszechny sposób wyznaczania masy medium, jakim jest przeliczenie objętości na masę
przy znanej gęstości medium wymaga pomiaru gęstości medium za pomocą gęstościomierza
lub obliczenia gęstości w oparciu o znajomość jego składu i warunków pomiaru, co stanowi
dodatkowe źródło błędów.
Zasada działania przepływomierzy opiera się na pomiarze odkształcenia rury z płynącym
medium wywołanego przez siłę Coriolisa. Wartość siły i powodowanego przez nią odkształcenia jest proporcjonalna do prędkości ruchu i gęstości medium. Tym samym odkształcenie
rury z medium jest proporcjonalne do przepływającego przez nią strumienia masy medium.
Dla celów pomiaru rura z medium wprawiana jest w swobodne drgania sinusoidalne, których
częstość wynika z częstości drgań własnych układu masowo sprężystego przepływomierza,
tj. rury wypełnionej medium. W praktyce częstość drgań rury przepływomierza wynosi od
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kilkudziesięciu do kilku tysięcy Hz, zależnie od modelu i gęstości medium, a ich amplituda
nie przekracza zwykle dziesiątych milimetra.
W czasie przepływu medium siła Coriolisa działając na drgającą rurę powoduje jej odkształcenie. Odkształcenie rury jest mierzone jako przesunięcie fazowe drgań przez nieruchome
względem drgającej rury cewki elektromagnetyczne, rejestrujące zmiany pola magnetycznego
od magnesów naklejonych na rurę przepływomierza. Przesunięcie fazowe sygnałów cewek
jest proporcjonalne do odkształcenia rury powodowanego przez strumień masy medium. Masa
przepływającego medium jest wyliczana w wyniku całkowania wydatku po czasie. Zmiana
kierunku przepływu powoduje zmianę kierunku odkształcenia rury, co pozwala określić
kierunek przepływu medium. Częstość drgań rury przepływomierza Coriolisa wypełnionej
medium jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości medium. Pomiar gęstości medium może
być realizowany przez przetwornik przepływomierza jako opcja.
Pomiar gęstości jest stosowany między innymi do celów technologicznych, np. śledzenia zmian jakości medium np. zmiany gatunku transportowanej ropy, co jest możliwe ze
względu na dokładność pomiaru rzędu dziesiątych kg/m3. Na częstotliwość drgań własnych
przepływomierza ma wpływ sztywność jego rury. Rozszerzalność cieplna rury powoduje
zmiany jej sztywności. Układ kompensacji tych zmian wykorzystuje zintegrowany z rurą
czujnik temperatury.
Główną zaletą przepływomierzy Coriolisa jest ich wysoka dokładność, dochodząca do
0,1% masy (dla gazów kilka dziesiątych procenta), wysoka powtarzalność i szeroki zakres
pomiaru natężenia przepływu.
Istnieje możliwość dokonywania pomiarów w obu kierunkach z zachowaniem zwrotu,
tj. prawidłowego zliczania wydawania i przyjmowania medium, co nie jest możliwe w przypadku wielu typów przepływomierzy, np. zwężek pomiarowych, turbin i przepływomierzy
wirowych. Brak wymagań co do profilu przepływu medium sprawia, że przepływomierze
Coriolisa mogą być stosowane bez odcinków prostych przed i za przepływomierzem oraz
prostownic strumienia, co obniża koszt i stanowi ułatwienie ich zabudowy. Dzięki brakowi
bezwładności i asymetrii elementu pomiarowego względem kierunku przepływu, przepływomierze masowe radzą sobie dobrze z przepływem pulsującym, jeżeli częstotliwość pulsacji jest
niska w porównaniu z częstotliwością drgań rury przepływomierza, co jest na ogół spełnione.
Przepływomierze Coriolisa dobrze sprawdzają się w dozowaniu, gdzie występują krótkie
okresy odmierzania dawki. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku mediów gazowych, które
ze względu na niewielką lepkość stawiają tu szczególnie trudne wymagania.
Ograniczenia w stosowaniu przepływomierzy Coriolisa wynikają z trudności w budowie przepływomierza dla dużych przepływów wynikających z przyczyn konstrukcyjnych,
a konkretnie z wykładniczego wzrostu sztywności rury przepływomierza i znacznego przyrostu jego rozmiarów wraz ze średnicą rury. Z tego powodu nie spotyka się przepływomierzy
o średnicy większej niż 6 cali (152,4 mm). Dobrze dobrany do warunków eksploatacji
przepływomierz masowy Coriolisa funkcjonuje bezobsługowo przez wiele lat, zapewniając
wysoką dokładność pomiaru. Dzieje się tak dzięki brakowi części mechanicznych ulegających
zużyciu oraz rurek impulsowych wymagających odpowietrzania lub spuszczania kondensatu.
W niektórych aplikacjach ograniczeniem w stosowaniu przepływomierzy masowych mogą
być znaczne spadki ciśnienia przepływu i ryzyko ścierania powierzchni wewnętrznej rury
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pomiarowej przez drobiny ciał stałych w medium przy wysokich prędkościach przepływu.
Sposobem ograniczania tego problemu może być przewymiarowanie przepływomierza, które
przy dużym zakresie (nawet 100:1) na ogół nie stanowi problemu.
W przypadku pomiaru, gdzie możliwe jest odkładanie się w rurze przepływomierza zanieczyszczeń obecnych w medium lepsze mogą okazać się przepływomierze Coriolisa z prostą
rurą. Przepływomierz z prostą rurą łatwo poddać kontroli i oczyścić. Jest to możliwe również
na instalacji (po zabudowie z zawracaniem kierunku przepływu i dwoma trójnikami).
Rozwiązanie z prostą rurą, cechuje się niskimi spadkami ciśnienia, porównywalnymi
do spadków dla rurociągu o średnicy rury przepływomierza. Ze względów konstrukcyjnych
(wzrost sztywności rury) przepływomierze z prostą rurą występują dla średnic nie większych
niż 3cale.
Minimalne wymagania odnośnie warunków zabudowy sprawiają, że porównując koszty
przepływomierzy Coriolisa i np. pomiarów opartych na spadku ciśnienia lub ultradźwiękowych należy uwzględnić nie tylko cenę zakupu przepływomierza, ale również brak potrzeby
zapewnienia kompensacji temperatury i ciśnienia, odcinków dopływowego i odpływowego
oraz przelicznika.
Pozycja pracy przepływomierzy Coriolisa jest dobierana w zależności od medium.
Często wybiera się ją z uwzględnieniem takich wymagań dodatkowych jak samo opróżnianie
się rury przepływomierza, stałe wypełnienie przez medium, zapobieganie gromadzeniu się
kondensatu (media gazowe) lub par i gazów (media ciekłe).
Poza aplikacjami nietypowymi, w których mogą występować procesy pokrywania ścianek
przepływomierza przez medium nie są wymagane żadne czynności obsługowe.
Zakłócenia w pracy przepływomierza mogą być powodowane przez drgania instalacji. Przeciwdziała się im konstrukcyjnie poprzez stosowanie np. dwóch rur pomiarowych
drgających w przeciwfazie, które wzajemnie kompensują wpływ drgań zewnętrznych na
przepływomierz. Innym sposobem jest zastosowanie układu tłumienia drgań osłabiającego
wpływ drgań zewnętrznych czy też elementu odniesienia, który drga pod wpływem drgań
zewnętrznych i jest wykorzystywany do ich kompensacji. Stosowane są również cyfrowe
techniki filtracji zakłóceń, również pochodzących od szumów i pulsacji przepływu.
Potencjalnym źródłem zakłóceń pomiaru przepływu mogą być wzdłużne naprężenia
rurociągu (np. termiczne) lub wynikające z braku osiowości rurociągu – przenoszące się na
rurę przepływomierza. Przeciwdziała się im konstrukcyjnie po przez zaprojektowanie przepływomierza w sposób odciążający rurę pomiarową. Odporność na zakłócenia stanowi dla
wielu przepływomierzy i ich użytkowników najtrudniejszą próbę. Kłopotliwe bywa pojawianie się przepływu dwufazowego w przepływomierzu. Może tak dziać się w wyniku spadków ciśnienia lub wzrostu temperatury medium prowadzących do zmiany jego składu fazowego. Jeżeli w objętości ciekłego medium pojawiają się pęcherzyki par uwięzione w medium
lub ciała stałe w postaci zawiesiny nie musi to powodować błędów pomiaru. Pojawienie
się dużych pęcherzy lub korków gazowych prowadzi do problemów z pomiarem, jednak
dobry przepływomierz jest w stanie powrócić do normalnego działania po zaniku korka gazowego.
W zastosowaniach praktycznych mogą być używane różne układy rur drgających
(rys. 10).
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Rys. 10. Różne układy rur drgających w gazomierzach Coriolisa [2, 3]

8.

GAZOMIERZE OPTYCZNE

Zasada działania gazomierzy optycznych opiera się na dwuogniskowym laserze (rys. 11).
Malutkie cząsteczki wchodzące w skład gazu i gazów przemysłowych przepływają przez dwa
promienie lasera skupione w rurze za pomocą oświetlonej soczewki. Światło lasera zostaje
rozproszone, kiedy jakaś cząsteczka przeniknie przez światło lasera. Wyczulone na światło
promienie gromadzą rozproszone światło na fotodetektorze P1, który to generuje sygnał
pulsacyjny. Jeżeli dana cząsteczka przetnie światło drugiego lasera, wyczulone na światło
promienie gromadzą rozproszone światło na drugim fotodetektorze P2, który przetwarza
przychodzące światło na drugi impuls elektryczny. Mierząc czas pomiędzy tymi impulsami
τ, określa się prędkość gazu

Rys. 11. Zasada działania gazomierza optycznego [7]
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Gazomierze optyczne są zazwyczaj testowane pod ciśnieniem do 500 barów, jest to
wymagane aby mierniki mogły być stosowane w typowych gazociągach. Ciśnienie można
zwiększyć do 1000 barów jeżeli zostaną zainstalowane szafirowe soczewki. Wersja gazomierza optycznego używana w niskich temperaturach działa do 120°C. Temperatura jest
ograniczona poprzez klej służący do łączenia części składowych światłowodu. Wersja
gazomierza optycznego działająca w wysokich temperaturach do 300°C zawiera oddzielne
części składowe z włókna pokryte poliamidową izolacją. Temperaturę można zwiększyć do
500°C, jeżeli zostaną użyte kwarcowe soczewki i specjalna izolacja włókien.

9.

PRZEPŁYWOMIERZE TERMICZNE

Przepływomierze termiczne zwane też termometrycznymi, cieplnymi lub kalorymetrycznymi są stosowane głównie do bezpośredniego pomiaru strumienia masy czystych, suchych
gazów (konstrukcje dla cieczy spotyka się rzadko).
Sygnał wyjściowy przepływomierzy termicznych, podobnie jak w przepływomierzach
Coriolisa, jest funkcją strumienia masy i nie wymaga wprowadzania poprawek od wpływu
ciśnienia i temperatury. Przepływomierze termiczne są znacznie prostsze, tańsze, niż gazomierze Coriolisa ale zarazem mniej dokładne – co jednak w wielu przypadkach nie ma
większego znaczenia.
Zakres dla przepływomierzy termicznych kapilarnych wynosi do 2500 kg/h przy zakresowości 50:1 i niepewności w granicach ±1% wartości aktualnej strumienia masy (górna
granica zakresu pomiarowego) do ±5% wartości aktualnej (dolna granica zakresu).
Przepływomierze w postaci wstawki do rurociągu (do Dn 200) mają zakresy od 2 dc
7000 kg/h, przy niepewności ±2% wartości mierzonej (rys. 12).

Rys. 12. Gazomierz termiczny w formie wstawki rurowej: a) o stałej mocy;
b) o stałej różnicy temperatur [12]
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10. RURKI SPIĘTRZAJĄCE
Rurki spiętrzające służą do pomiaru prędkości lokalnej przepływającego gazu lub cieczy.
Pomiar ten jest oparty na pomiarze ciśnienia dynamicznego przepływającego czynnika. Znając
wartość ciśnienia dynamicznego, można wyznaczyć prędkość przepływu.
Rurki spiętrzające w postaci tradycyjnej jako rurki Pitota-Prandtla nie znalazły
w przemyśle szerokiego zastosowania do pomiaru, przede wszystkim ze względu na niewielką
dokładność. W inny sposób wykorzystano je do pomiaru przepływu cieczy, gazów i pary
w czujniku o nazwie Annubar np. w przepływomierzach KBar, ProBar, Mass ProBar, Deltaset DPP50 i in. Czujnikiem tym jest rurka, w której na przeciwległych ściankach wykonano
kilka otworów, rozdzielona ścianką wzdłuż tak, że powstają w niej dwie komory. Rurka taka
jest umieszczona w strumieniu gazu lub cieczy w rurociągu w taki sposób, że linie łączące
otwory w rurce pomiarowej są równoległe do osi strumienia (czyli do osi rurociągu). Przy
takim ustawieniu, na otwory z jednej strony rurki pomiarowej działa ciśnienie statyczne
podwyższone o ciśnienie dynamiczne i, a na otwór od strony przeciwnej ciśnienie statyczne,
pomniejszone o spadek ciśnienia na rurce. Ciśnienia, jakie ustalą się w obu komorach rurki
pomiarowej, będą różne, a ich różnica będzie wypadkową ciśnień dynamicznych i różnicy
ciśnień statycznych działających na otwory po obu stronach rurki. Różnica ciśnień między
obu komorami jest funkcją prędkości przepływu.
Zaletą czujników typu Annubar jest niewielki spadek ciśnienia i stosunkowo niskie
koszty instalacji, szczególnie widoczne przy dużych średnicach rurociągów. W wykonaniu
standardowym są oferowane czujniki do instalacji w rurociągach o średnicach do ok. 2500
mm, a w wykonaniach specjalnych nawet do 12 metrów. Niedokładność pomiaru wynosi wg
katalogów firmowych ok. 1% i niewątpliwie została osiągnięta drogą długich badań doboru
ilości, rozmieszczenia, rodzaju i wewnętrznych połączeń między otworkami w rurce pomiarowej, a także wymiarów i sposobu instalacji samej rurki. Firmy takie jak Dieterich Standard,
Mobrey, Emercon, Endress +Hauser opracowały i opatentowały konstrukcję bezpośredniego
elementu pomiarowego, tak aby zminimalizować wszelkie zakłócenia i opory przepływu.
[www.mobrey.com.pl, www.automatization.ru].

11. PRZEPŁYWOMIERZE WIROWE
Zasada działania przepływomierzy wirowych opiera się na zjawisku tzw. ścieżki wirowej
Karmana. Gdy medium natrafia na przeszkodę walcową lub innego kształtu struga rozdziela
się, a z obu stron przeszkody następuje oderwanie warstwy przyściennej i tworzą się wiry
powodujące lokalne zaburzenia ciśnienia statycznego, wykrywane przez specjalny czujnik.
Częstotliwość generacji zawirowań f jest wprost proporcjonalna do prędkości przepływu.
Wartość sygnału wyjściowego przepływomierza zależy od współczynnika K, który wiąże
ze sobą częstotliwość generacji wirów z prędkością przepływu cieczy. Wzór na prędkość
przepływu ma następującą postać:
W=K·f
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(1)

W czasie pomiarów należy unikać kawitacji, czyli uwalniania się pary z cieczy. Osiągnięcie takich warunków przepływu uzyskuje się dzięki stosowaniu odpowiedniego zakresu
pracy przepływomierza i odpowiednio zaprojektowanemu układowi pomiarowemu.
Przepływomierzy wirowe typu Vortex, lub Prowirl, Rosemount 8800 zapewniają szeroką
gamę możliwości zastosowań. Standardowy zestaw mierzy przepływy cieczy, gazów i pary
dla wszystkich oferowanych średnic rurociągów z możliwością zmiany zakresu w stosunku
38:1. Ta sama elektronika sprzężona z czujnikiem w wykonaniu wysokotemperaturowym
zwiększa standardowy zakres temperatur pracy (od –200 do 400°C). Układ pomiarowy
przepływomierza zawiera trzpień, który spełnia rolę przeszkody w strumieniu przepływu.
Tworzenie się zawirowań za trzpieniem powoduje powstawanie zmiennego ciśnienia działającego na przegrodę. To powoduje ruch giętkiego fragmentu przesłony z częstotliwością
równą częstotliwości tworzenia się zawirowań. Zasada pracy przepływomierza wirowego
pokazana jest na rysunku 13.

Rys. 13. Zasada działania przepływomierza wirowego VORTEX [17]

Siły skręcające powstające w części ulegającej odkształceniu przenoszone są do czujnika mieszczącego się poza strumieniem przepływającego medium na skutek reakcji osi.
Element piezoelektryczny wewnątrz czujnika wyczuwa nieznaczne drgania, generuje sygnał
elektryczny napięciowy i przesyła go do układu częstotliwościowego gdzie jest zamieniany
na sygnał wyjściowy proporcjonalny do wartości przepływu objętościowego.
Przepływomierz wykorzystuje te same układy elektroniczne do pomiarów wszystkich
mediów i średnic rur. Informacje mogą być przesłane przy użyciu sygnału analogowego
4÷20 mA, cyfrowego protokołu HART i dodatkowego opcjonalnego wyjścia impulsowego. Istnieje też możliwość montażu dodatkowego wskaźnika ciekłokrystalicznego. Część
elektroniczna odbiera sygnał z czujnika piezoelektrycznego, zamienia go na postać cyfrową
i przesyła do cyfrowych filtrów strojonych, dynamicznie kalibrujących sygnał pomiarowy.
Komunikator HART lub każdy inny system zarządzający posługujący się protokołem HART
ma dostęp bezpośredni do sygnału z czujnika w postaci cyfrowej, pomijając etap konwersji
cyfrowo-analogowej w celu większej dokładności. Dodatkowy wskaźnik ciekłokrystaliczny
może wyświetlać w postaci cyfrowej aktualną wartość przepływu, wartość prądu wyjścia
analogowego, wartość przepływu zsumowanego [www.automatization.ru].
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12. PRZEPŁYWOMIERZE INDUKCYJNE (ELEKTROMAGNETYCZNE)
Przepływomierze indukcyjne służą do pomiarów strumienia cieczy przewodzących. Mogą
być stosowane do cieczy o nieokreślonej konsystencji, silnie zanieczyszczonych, o dowolnej
lepkości i gęstości. Mogą też być stosowane w przypadku mieszanin – ciecz – ciało stałe, jak
np. woda z piaskiem, woda z miałem węglowym itp. Przepływomierze indukcyjne (rys. 14)
mogą więc być stosowane, gdy zawodzą przepływomierze zwężkowe.

Rys. 14. Przepływomierz magnetoindukcyjny
oferowany przez firmę ELSTER Kent Metering [19]

W przepływomierzu indukcyjnym izolowany elektrycznie odcinek rury, przez który płynie
ciecz przewodząca, znajduje się w polu magnetycznym prostopadłym do osi rury. Wewnątrz
rury, na jej obwodzie, na linii prostopadłej do kierunku pola magnetycznego umieszczone są
dwie elektrody. Ruch cieczy przewodzącej w polu magnetycznym daje efekt taki sam, jak
ruch przewodnika w tym polu; na elektrodach powstaje napięcie.
Pole magnetyczne wzbudzające może być stałe lub przemienne. Przepływomierze
wzbudzane polem stałym mogą być używane jedynie do pomiaru przepływu roztopionych
metali. Bowiem w elektrolitach, pod wpływem pola stałego, zachodzi zjawisko polaryzacji
zniekształcające wyniki pomiarów. Przy wzbudzaniu polem przemiennym zjawisko polaryzacji
nie występuje, ale powstaje wtedy na skutek sprzężeń magnetycznych obwodu wyjściowego
z obwodem wzbudzenia napięcie bierne. Napięcie bierne jest przesunięte w fazie względem
napięcia użytecznego o 90°.
Pomiar napięcia na elektrodach jest związany z szeregiem trudności. Jest to bowiem
napięcie o niewielkiej wartości od kilku do kilkunastu miliwoltów otrzymane ze źródła
o dużej rezystancji wewnętrznej. Na ogół elektromagnesy wzbudzające są zasilane napięciem
z sieci, a więc otrzymywany sygnał ma częstotliwość sieci, co dodatkowo utrudnia jego obróbkę
i zabezpieczenie przed zakłóceniami sieciowymi. Wszystkie wymienione czynniki sprawiają,
że przepływomierze indukcyjne ciągle są przedmiotem prac teoretycznych i konstrukcyjnych,
mających na celu poprawę ich parametrów technicznych.
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Przepływomierze indukcyjne stosuje się do pomiaru natężenia przepływu w zakresie
100÷10 000 m3/h, z dokładnością rzędu 0,5÷1,5%. Przepływomierze te są proste w eksploatacji, nie wprowadzają dodatkowych spadków ciśnienia w przewodach gazowych [www.
automatization.ru].

13. PODSUMOWANIE
W niniejszym artykule autorzy dokonali szczegółowej charakterystyki różnych typów
przepływomierzy stosowanych do pomiaru ilościowego gazu jak tez innych płynów.
Należy pamiętać, że przy wyborze przepływomierza należy kierować się nie tylko
zakresem pomiarowym, ale także i pewnymi specyficznymi cechami, które mogą być jego
zaletą lub wadą.
Na podstawie studiów literatury z zakresu stosowania przepływomierzy autorzy
w tabeli 6 zestawili pozytywne i negatywne cechy najczęściej stosowanych przepływomierzy.
Tabela 6
Zestawienie zalet i wad różnych typów przepływomierzy [zestawienie autorów]
Przepływomierz

Zalety

Zwężkowy

– prostota konstrukcji
– montaż na gazociągach
wysokiego ciśnienia

Rotorowy

– brak odcinka prostego przed
gazomierzem
– bezpośredni pomiar objętości
– nieczuły na zmianę rozkładu
prędkości
– duży zakres pomiaru
– małe wymiary
– duży zakres pomiaru
– krótki prosty odcinek (2 D÷3 D)
– niewrażliwe na zanieczyszczenia
i uderzenia pneumatyczne

Turbinowy

Wirowy

Ultradźwiękowy

–
–
–
–

duży zakres pomiaru
brak części ruchomych
mały spadek ciśnienia
montaż na gazociągach
wysokiego ciśnienia

Wady
– mały zakres pomiaru
– długi prosty odcinek (10 D÷50 D)
– czuły na zmianę rozkładu
prędkości
– duży spadek ciśnienia
– wrażliwość na zanieczyszczenia
i uderzenia pneumatyczne
– duże wymiary

– czuły na zmianę rozkładu
prędkości
– wymaga smarowania łożysk
– czuły na zmianę rozkładu
prędkości
– duży spadek ciśnienia
– wrażliwość na wibracje rurociągu
– niestabilność współczynnika K
(równanie (1)
– czuły na zmianę rozkładu
prędkości (dla układu
jednopromieniowego)
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PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU ZIEMNEGO
W WYEKSPLOATOWANYCH KOPALNIACH WĘGLA
1.

WSTĘP
Gaz ziemny magazynowany jest zwykle w trzech podstawowych typach:

1) kawernach solnych,
2) warstwach zawodnionych („aquiferach”),
3) wyeksploatowanych złożach gazu i ropy naftowej.
Magazynowanie gazu w wyrobiskach górniczych jest mniej powszechnym sposobem
magazynowania gazu. Ważniejsze doświadczenia zagraniczne w zakresie magazynowania
gazu w wyrobiskach lub komorach podziemnych dotyczą następujących odrębnych typów
rozwiązań:
– specjalnie wydrążone komory podziemne o umocnionych ścianach (lined rock caverns,
LRC) w skałach magmowych (Szwecja) lub w komorach wypłukanych w wysadach
solnych – bez dodatkowych zabezpieczeń (Niemcy, USA);
– całe zaniechane kopalnie węglowe (USA, Belgia).
W wymienionych przypadkach różne są proporcje objętości gazu fizycznie gazu buforowego oraz gazu roboczego, będącego przedmiotem obrotu handlowego. W przypadku kopalń
węgla kamiennego występuje inny dodatkowy typ gazu (pod względem jego roli w zbiorniku),
a mianowicie gaz zasorbowany w substancji węglowej pozostawionej w kopalni.
2.

ISTNIEJĄCE MAGAZYNY W ZANIECHANYCH KOPALNIACH: KOPALNIA
LEYDEN (USA)

Kopalnia Leyden położona na północny – zachód od centrum Denver (koło miejscowości
Arvada) i jest – jak dotąd – jedyną byłą kopalnią węgla składującą gaz w USA (EPA, 1998).
Kopalnia prowadziła eksploatację na głębokości 240÷260 m systemem filarowo-komorowym
* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
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w latach 1903–1950 i wyeksploatowała w tym czasie około 5,4 mln t węgla przy stopniu
wykorzystania złoża sięgającym ok.35%. Szacuje się (EPA), że pozostawione resztki węgla
stanowią ok. 10 mln t, a ich zdolność sorpcyjną – na ok. 100 mln mn3 gazu metanowego.
Nadkład złoża stanowią piaskowce gęsto przewarstwione iłowcami oraz mułowce ponad
formacją węglową – co uznaje się za dowód szczelności warstw nadkładowych, w spągu
zaś wyeksploatowanych pokładów występują porowate zawodnione piaskowce. Całkowita
pojemność zbiornika wynosi 85 mln m3 włączając wody stojące i wolne przestrzenie, zaś robocza pojemność wynosi 62 mln m3 gazu. Obecnie gaz jest wypuszczany do odbiorców przez
ponad 100 dni w roku uzupełniając dobowe fluktuacje zapotrzebowania metropolii Denver
i obsługując 20% ogólnego jej zużycia gazu. Zasilanie odbiorców gazem w zimne dni okresu zimowego osiąga szczytowo ponad 30 mln m3/dobę. Zbiornik pobiera gaz bezpośrednio
z rurociągu tranzytowego o ciśnieniu 2,2÷4,8 MPa – co eliminuje potrzebę użycia w tym
celu kompresorów. Korzystnie przedstawia się ekonomiczna strona omawianego zbiornika
Leyden, operatorska firma zainwestowała w niego bowiem ogółem 18 mln USD, zaś wartość
zbiornika sięga obecnie ok. 100 mln USD.
3.

ISTNIEJĄCE MAGAZYNY W ZANIECHANYCH KOPALNIACH:
KOPALNIE WĘGLOWE W BELGII

Dwa zespoły wyrobisk górniczych byłych kopalń Anderlues oraz Peronnes-lez-Binche
zostały zaadaptowane na podziemne magazyny gazu (Moerman, 1982). Oba zbiorniki mają
po ok. 8 mln m3 objętości pustek podziemnych. Ciśnienie składowania jest efektywnie niskie
i wynosi 1,8÷3,5 bara. Każdy ze zbiorników obejmuje kompleks wyrobisk podziemnych na
głębokości ok. 600 m i 1000 m, pochodzący z poprzednio eksploatowanych w tym rejonie
6–7 małych kopalń. Każdy z wymienionych zbiorników udostępniony jest dwoma szybami,
z których jeden służy do wprowadzania gazu do zbiornika, drugi zaś do wyprowadzania gazu
do rurociągu odbiorczego.
Przy wyborze najodpowiedniejszych kopalń węglowych na przyszłe podziemne zbiorniki
gazu kierowano się głównie stopniem zawodnienia kopalń oraz grubością i szczelnością
nadkładu złoża. Rejon Anderlues został wybrany głównie ze względu na jego małe zawodnienie (do 8 m3/dobę) – co jest korzystne z następujących względów:
– niskie koszty energii na pompowanie wody oraz wymianę skorodowanych pomp oraz
rur w systemie odwadniającym (ze względu na słone wody kopalniane),
– niewielka redukcja objętości pustek służących do składowania gazu,
– niewielki stopień zawilgocenia składowanego gazu (co wymaga osuszania przed wysłaniem do odbiorców).
Charakterystyczną cechą podziemnych zbiorników gazu w wyrobiskach kopalń węgla w Belgii (rejon Anderlues – Binche) jest duży udział sorpcji – desorpcji gazu w węglu
w ogólnej objętości składowanego gazu (Moerman, 1982, Kidybinski, Siemek, 2006).
Ogólne oszacowanie stopnia wyeksploatowania węgla w pokładach uprzednio wybieranych
przez kopalnie podziemne tego rejonu wynosi 40%, co oznacza, że 60% zasobów pozostało
w złożach. Przy podanym wyżej przedziale ciśnień składowania gazu w zbiorniku Anderlues
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objętość całkowita składowanego gazu wynosi 180÷200 mln m3 z czego zaledwie ok.10%
pustkach pogórniczych, reszta zaś zaadsorbowana jest w węglu. Okres napełniania zbiornika
trwa do 3 miesięcy.
Szczelność kopalnianych zbiorników gazu jest bieżąco monitorowana w czasie ich pracy,
przez system czujników rozmieszczonych w specjalnie wykonanych płytkich otworach wiertniczych z powierzchni do zwierciadła wód gruntowych (na całym obszarze składowania), jak
również czujników wokół szybów. Poza bezpośrednimi pomiarami z otworów tych regularnie
pobiera się próbki wody i gazów – do analizy (Kidybinski, Siemek, 2006).
Doświadczenia światowe sugerują następujące kryteria wyboru likwidowanej kopalni
węgla na podziemny zbiornik gazu :
– znaczna odległość od pracujących podziemnych kopalń,
– szczelne przykrycie zbiornika,
– preferencja dla kopalń suchych lub o małym dopływie wody.
Skuteczne cykliczne magazynowanie gazu w zaniechanej kopalni węgla wymaga dobrania najbardziej do tego sprzyjających warunków, a w szczególności: nieprzepuszczalnego
nadkładu, optymalnie – średniego zawodnienia kopalni, możliwie dużej objętości udostępnionego a nie wyeksploatowanego węgla, niewielkiej liczby wyrobisk udostępniających
złoże z powierzchni – wymagających szczelnego podsadzenia oraz usytuowania obiektu
w pobliżu zmasowanego kręgu odbiorców gazu o dużych sezonowych i dobowych wahaniach zapotrzebowania. Próby i badania zbiornika – po uszczelnieniu szybów – realizuje się
przy pomocy powietrza wtłaczanego kompresorami, a następnie obserwacji – w ciągu 1–2
miesięcy spadku ciśnienia powietrza w układzie. Z oczywistych względów ekonomicznych
nadciśnienie wtłoczonego powietrza w stosunku do ciśnienia atmosferycznego może być
stosunkowo niewielkie.
Magazynowanie gazu w kopalni może wymagać przygotowania przed wysłaniem go do
odbiorców, na przykład oddzielenia pary wodnej (przy pomocy obiegu glikolu), wzbogacenia
propanem dla wyeliminowania adsorpcji wyższych węglowodorów na powierzchni węgla,
a także wstępnego oszacowania potencjalnych strat gazu na wypełnienie PMG i „poduszkę
gazową” (gaz buforowy).
Zasadniczymi wymaganiami stanowiącymi o przydatności struktury całej kopalni do
budowy w niej zbiornika gazu lub paliw płynnych są (Kidybiński, Siemek, 2006):
– niewielki stopień naturalnego spękania górotworu karbońskiego, korzystne zaleganie
warstw skalnych oraz dopuszczalny stopień uszkodzenia górotworu przez eksploatację
górniczą;
– gruby, ciągły i nieprzepuszczalny nadkład warstw karbońskich bądź izolujący poziom
wodonośny;
– brak połączeń z czynnymi kopalniami w sąsiedztwie;
– korzystne warunki hydrogeologiczne w otoczeniu zbiornika i niewielki dopływ wody
do kopalni;
– duża spodziewana pojemność zbiornika (łącznie gazu wolnego w pustkach pogórniczych
i gazu zasorbowanego w resztkach węgla pozostawionych w kopalni).
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Ocena stopnia naturalnego spękania górotworu jest punktem wyjścia do analizy przydatności całej struktury kopalni na podziemny magazyn gazu lub paliw płynnych. Ze względu na to, że największymi geologicznymi elementami nieciągłości górotworu są uskoki,
którym zwykle towarzyszą strefy równoległych do nich spękań towarzyszących – głównym
elementem analizy jest lokalna tektonika uskokowa (Kidybiński, Siemek 2006). Naruszenie
górotworu wyrobiskami eksploatacyjnymi jest drugim najistotniejszym czynnikiem oceny
stopnia nieciągłości górotworu otaczającego potencjalny PMG. Powstawanie w górotworze
pustek poeksploatacyjnych powoduje bowiem zmianę właściwości górotworu, w szczególności prowadzi to do powstania pseudociągłych i nieciągłych deformacji podbieranych
warstw skalnych. Eksploatacja pokładu węgla prowadzi do powstania w górotworze stref o
naruszonej strukturze pierwotnej takich jak strefa zawału pełnego, strefa zawału wysokiego,
strefa pseudociągłego osiadania górotworu oraz strefa ruchów górotworu na zewnątrz dynamicznych i statycznych krawędzi eksploatacji (rys. 1). Zagadnienia te powinny być właściwie
przeanalizowane pod kątem zapewnienia szczelności magazynu.

Rys. 1. Strefy zawałowe wokół wyrobiska ścianowego (Ropski, Znański 1965)

Łączna wysokość strefy zawałowej (zawał pełny i wysoki) wynosi w przybliżeniu trzykrotną krotność wysokości ściany (grubości eksploatowanego złoża). Eksploatacja pokładu
powoduje powstanie w górotworze pustek, których objętość jest proporcjonalna do ilości usuniętego węgla, zaś kształty są zależne od wielkości rozwinięcia eksploatacji. Ciągłość zalegania
i niska przepuszczalność warstw izolacyjnych jest jednym z podstawowych problemów budowy
niskociśnieniowych zbiorników gazu. W praktyce jedynie metody geofizyczne umożliwiają
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wykonanie takich badań in situ na całym interesującym obszarze. Pozostałe techniki, np. otwory
wiertnicze, stanowią informację jedynie punktową (Kidybiński, Siemek, 2006).
W przypadku magazynowania gazu w wyrobiskach górniczych w otoczeniu których
znajduje się górotwór naturalnie nasycony wodą, ciśnienie magazynowanego gazu nie
powinno przekraczać wartości tzw. ciśnienia przebicia, które jest rzędu 65÷70 % ciśnienia
hydrostatycznego, można przeto przyjąć za bezpieczną budowę zbiornika gazu w kopalni
(o ciśnieniu ok. 0,5 MPa) jeśli strop zbiornika występuje nie płycej niż 75 m ppt, a miąższość
izolujących iłów trzeciorzędowych wynosi przynajmniej 10 m, lub o ciśnieniu 1,0 MPa
jeżeli strop zbiornika występuje na głębokości większej od 150 m a miąższość izolujących
iłów przekracza 20 m. W warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego zaprojektowanie
zbiornika gazu wymaga więc precyzyjnego określenia spągu i stropu zalegania iłów mioceńskich. Brak strefy zawodnione wymusza utworzenie dodatkowej tzw. kurtyny wodnej
nad projektowanym magazynem gazu. Lokalna ocena geologiczno-górnicza górotworu
i wyrobisk potencjalnego PMG powinna odbywać się etapowo (tab.1). W rozważaniach
szczelności górotworu należy brać pod uwagę jego szczelność w kierunku poziomym jak
i szczelność w kierunku pionowym. Szczelność pozioma – rejon magazynu w kopalni węgla
musi być oddalony od sąsiednich obszarów wydobywczych na taką odległość (lub oddzielona
od nich odpowiedniej miąższości filarami), aby nie było między nimi połączenia gazolub hydrodynamicznego. Szczelność pionowa – utwory budujące warstwy nadkładu
nad kopalnią powinny być szczelne tzn. nieprzepuszczalne lub bardzo słaboprzepuszczalne – warstwy te nie mogą być poprzesuwane, nie mogą w nich występować uskoki
tektoniczne, musi być zabezpieczona szczelność górotworu pomiędzy magazynem gazu
a powierzchnią terenu.

4.

TECHNOLOGIA PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU
W WYROBISKACH GÓRNICZYCH

Projektowanie i budowę PMG najogólniej można podzielić na dwa, różne metodologicznie etapy:
1. etap związany z hydrodynamiką i zjawiskami fizycznymi towarzyszącymi magazynowaniu gazu;
2. etap obejmujący wyposażenie magazynu w odwierty eksploatacyjne i infrastrukturę
naziemną PMG, w tym:
– konfigurację gazociągów zbiorczych i łączących,
– separatory indywidualne i grupowe,
– podgrzewacze gazu,
– dehydratory i systemy iniekcji metanolu lub innych środków osuszających,
– kompresory,
– systemy pomiarowe i regulacyjne ciśnień i strumieni gazu, a także konstrukcję odwiertów i ich głowic,
– systemy utylizacji i zagospodarowania solanki wydobywanej wraz z gazem.
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Tabela 1
Etapy prac rozpoznawczych dla budowy PMG w całej kopalni węgla (Kidybiński, Siemek, 2006)
Infrastruktura

Projektowanie

Strefa spękań
wokół
wyrobisk

Identyfi kacja wszystkich wyrobisk i otworów łączących PMG
z powierzchnią ziemi oraz z sąsiednimi kopalniami
1. Ocena zasięgów stref spękań wokół wyrobisk łączących PMG
z powierzchnią ziemi oraz z wyrobiskami innych kopalń
– metodami analitycznymi
2. Ocena możliwości istnienia połączeń między
ww. wyrobiskami – metodami analitycznymi
3. Wytypowanie wyrobisk do likwidacji oraz utrzymywania
1. Ocena stopnia rekonsolidacji zrobów (objętości pustek w zrobach)
– metodami analitycznymi

Naruszenie
górotworu

2. Ocena stanu naruszenia nadkładu i odsłonięć karbonu – metodami
analitycznymi
3. Ocena możliwości istnienia deformacji nieciągłych w rejonach
uskoków tektonicznych – metodami geofizycznymi

Okres realizacji PMG

1. Identyfi kacja naturalnych zagrożeń występujących w obszarze
i otoczeniu PMG

Budowa

Zagrożenia

Infrastruktura

Ocena jakości likwidacji wyrobisk zbędnych metodami badawczo- pomiarowymi

Strefa spękań
wokół
wyrobisk

Ocena szczelności utrzymywanych wyrobisk metodami badawczo-pomiarowym.

Naruszenie
górotworu

Eksploatacja

Zagrożenia
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2. Ocena wpływu skutków zagrożeń na funkcjonalność PMG
(stateczność obudowy, stan struktury skał, parametry
magazynowane go gazu itp.) – metodami analitycznymi

Wymogi
ogólne

1. Ocena szczelności nadkładu i odsłonięć karbonu metodami
pomiarowymi
2. Ocena szczelności rejonów uskoków tektonicznych metodami
pomiarowymi
1. Ocena skuteczności likwidacji bądź izolacji źródeł zagrożenia
wodnego, pożarowego i metanowego
2. Ocena skuteczności zabezpieczeń czynnych i biernych przed
zagrożeniem sejsmicznym

Okresowa ocena funkcjonalności PMG z punktu widzenia stanu
środowiska

Przy projektowaniu magazynów gazu w kawernach solnych, skalnych lub kopalniach
węgla, istotną rolę odgrywają zmiany temperatury gazu i górotworu, wywoływane strumieniem
gazu o znacznym natężeniu. Wpływa to w dużym stopniu na niebezpieczeństwo tworzenia
się hydratów i ewentualnych przerw w eksploatacji (Siemek et al., 1995a, 1995b, Siemek et
al.1996, Moerman, 1982, Tek, 1987).
Przed podjęciem pełnych prac projektowych, niezbędnym jest rozstrzygnięcie wielu
istotnych zagadnień, innymi słowy należy przeprowadzić studia i badania wstępne, określające w ogóle cele, możliwości i ewentualnie wielkość podziemnego magazynu gazu – tzw.
studium wstępne. Studia te zwykle obejmują: zmiany temperaturowo-klimatyczne regionu,
ocenę zapotrzebowania na gaz czyli oszacowanie wielkości rynku gazowego, wielkości
ewentualnych rezerw strategicznych, lokalizację magazynu, pojemność i wydajność globalną PMG. Konieczne jest wykonanie wstępnej i pełnej oceny geologicznej, ocen stosunków
wodnych w potencjalnej strukturze magazynowej, zebranie danych o ciśnieniach progowych,
czyli ciśnieniach granicznych przewyższających ciśnienia kapilarne w warstwie stropowej,
możliwościach wydajnościowych otworów. Przeważająca część studium wstępnego związana
jest z problematyką zjawisk związanych jednak ze złożem i inżynierią złożową, generalnie
zaś z określeniem pola hydrodynamicznego w warstwie magazynowej. Podstawowe problemy
wiążące się z eksploatacją podziemnych magazynów gazu można podzielić na trzy zagadnienia
wiążące się z: weryfikacją ilości gazu w PMG, wykrywaniem i prewencją dalekodystansowej
migracji magazynowanego gazu w górotworze oraz utrzymaniem określonej wydajności PMG
(Siemek et al. 1995, 1999a, 1999b).
Przedmiotem dalszych studiów projektowych powinny być obiekty, które pomyślnie
przeszły wstępna kwalifikację geologiczną odnośnie odpowiedniej objętości geometrycznej,
szczelności, głębokości zalegania oraz innych parametrów technicznych takich jak m.in.:
wielkość ciśnień i wielkość objętości buforowej.
Podziemne magazynowanie gazu związane jest z szeregiem procesów takich jak m.in.:
–
–
–
–
–

sprężanie gazu w czasie zatłaczania, jak też odbioru,
redukcja ciśnienia,
oczyszczanie gazu z zanieczyszczeń stałych i ciekłych,
pomiar ilościowy gazu,
nawanianie gazu.
Realizowane jest to poprzez:

– system pomiarowo-redukcyjny gazu,
– system przygotowania gazu do transportu,
– system powierzchniowych urządzeń do zatłaczania gazu.
5.

POLSKIE PROJEKTY SKŁADOWANIA GAZU
W LIKWIDOWANYCH KOPALNIACH WĘGLA

Pierwszy kompleksowy program przystosowania całej likwidowanej kopalni węglowej na
podziemny magazyn gazu opracowano i częściowo zrealizowano w latach 1995–2000 w kopalni
„Nowa Ruda” i dotyczył on wyrobisk wykonanych w oddzielnym polu „Słupiec” (Cisek et al.
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2001). Jako jedyne do tej pory polskie doświadczenie w omawianym zakresie przedsięwzięcie
to zostanie poniżej krótko scharakteryzowane. Podstawowym jednak niedostatkiem potencjalnego zbiornika „Słupiec” jest brak ciągłej i nieprzepuszczalnej pokrywy warstw geologicznych
w nadkładzie karbonu, a także skomplikowana budowa górotworu i duże nachylenie warstw
– co pozwala wątpić w możliwość skutecznej izolacji potencjalnego zbiornika przez wody
podziemne, przez uzyskanie odpowiednio wysokiej wartości ich tzw. ciśnienia przebicia.
Najbardziej korzystne warunki geologiczne do magazynowania gazu lub paliw płynnych
w wyrobiskach i zrobach górniczych występują w kopalniach Silesia oraz Krupiński położone
oddzielnie od innych kopalń w regionie zachodnim i południowo-zachodnim GZW. Obszar
górniczy kopalni Silesia ma powierzchnię około 22 km2. Kopalnia Silesia jest kopalnią odosobnioną, a jej wyrobiska górnicze nie mają połączeń z wyrobiskami górniczymi innych
kopalń. Najbliżej, tj. w odległości około 1,5 km na NEE od granic złoża KWK Silesia, położona jest KWK Brzeszcze.
6.

EKONOMICZNA ANALIZA PORÓWNAWCZA
UKŁADÓW MAGAZYNOWYCH
W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGANEJ SZCZELNOŚCI PRZY RÓŻNYCH
CIŚNIENIACH MAGAZYNOWANIA

Ocena ekonomiczna wybranych wariantów technicznych prowadzona jest według następującego schematu – szukana była cena za usługę magazynowania zapewniająca minimalną
rentowność, dla której IRR jest równe stopie dyskontowej i wynosi co najmniej 12% zarówno
dla kapitałów własnych, jak i całej inwestycji.
Przyjęto, że na cenę za usługę magazynowania składają się z trzy elementy:
1) cena za rezerwację pojemności (stawka roczna),
2) cena za zatłaczanie gazu,
3) cena za odbiór gazu – równa cenie za zatłaczanie.
Proporcja pomiędzy ceną za rezerwację pojemności a ceną za zatłaczanie/odbiór uzyskana
została poprzez podzielenie zdyskontowanych kosztów stałych przez zdyskontowane koszty
zmienne za cały analizowany okres. Wszystkie analizowane warianty zapewniają wymaganą
efektywność ekonomiczną (co wynika z przyjętych założeń).
Bardzo ważnym parametrem analizy jest całkowita cena jednostkowa usługi magazynowania przy założeniu wykorzystania całej zarezerwowanej pojemności czynnej. Odbiorca
będzie skłonny zamawiać usługę magazynowania po najniższej możliwej cenie. Parametr
ten powinien stanowić główne kryterium decyzyjne w analizach efektywności ekonomicznej inwestycji prowadzonych według zasady poszukiwania minimalnej ceny za usługę dla
uzyskania założonej rentowności przedsięwzięcia.
Pojemności magazynowe do wykorzystania określono dla trzech wariantów ciśnieniowych – na podstawie doświadczeń amerykańskich i belgijskich. Podstawowym kryterium
było ograniczenie maksymalnego ciśnienia roboczego do 75% ciśnienia hydrostatycznego.
Przyjęto jako wariant bazowy magazyn niskociśnieniowy o ciśnieniu maksymalnym 10 bar
i minimalnym 3 bary. Wariant ograniczony ciśnieniowo – maksymalne ciśnienie 7 bar
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– minimalne ciśnienie 2 bary jest oznaczony jako II. Wariant III określono jako średniociśnieniowy: 17 bar – ciśnienie maksymalne i 10 bar- ciśnienie minimalne. Nie analizowano
wariantu wysokociśnieniowego 30/10 bar. Wariant ten odrzucono z uwagi na możliwe
ryzyko geologiczne.

7.

METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ

Ocena efektywności ekonomicznej prowadzona jest w oparciu o następujące wskaźniki:
wartość NPV (Net Present Value – wartość zaktualizowana netto) – jest to wartość bieżąca
przyszłych strumieni pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny.
Wskaźniki otrzymane dla kapitałów własnych wyrażają rentowność inwestycji z punktu
widzenia kapitałów zainwestowanych przez właścicieli projektu. Wskaźniki dla całej inwestycji stanowią ocenę rentowności całkowitych nakładów inwestycyjnych (z kapitału własnego
i z kredytu) i są brane pod uwagę przede wszystkim przez kredytodawców.
Pojemności magazynowe oszacowano na podstawie określonej objętości wyrobisk górniczych w KWK Silesia i KWK Krupiński. Wielkości te powiększono o pojemność metanu
zaadsorbowaną w istniejących pokładach węglowych w kontakcie z istniejącymi wyrobiskami.
Oszacowanie wykonano na podstawie prognozy danych amerykańskich (EPA, 1998) przy
uwzględnienie mniejszej pojemności sorpcyjnej polskich węgli.
Ocenę efektywności ekonomicznej przeprowadzono dla następujących wariantów
technicznych:
–
–
–
–
–
–

PMG Sielsia wariant 1 – pojemność czynna 200 mln m3, pojemność buf. 135 mln m3;
PMG Sielsia wariant 2 – pojemność czynna 162 mln m3,pojemność buf. 71 mln m3;
PMG Sielsia wariant 3 – pojemność czynna 200 mln m3, pojemność buf. 310 mln m3;
PMG Krupiński wariant 1 – pojemność czynna 59 mln m3,pojemność buf. 24 mln m3;
PMG Krupiński wariant 2 – pojemność czynna 43 mln m3, pojemność buf. 16 mln m3;
PMG Krupiński wariant 3 – pojemność czynna 47 mln m3, pojemność buf. 83 mln m3.

Ocena ekonomiczna wybranych wariantów technicznych prowadzona jest według
następującego schematu – szukana jest cena za usługę magazynowania zapewniająca
minimalną rentowność, dla której IRR jest równe stopie dyskontowej i wynosi co najmniej
12% zarówno dla kapitałów własnych, jak i całej inwestycji,
Przyjęto, że na cenę za usługę magazynowania składają się trzy elementy:
1) cena za rezerwację pojemności (stawka roczna),
2) cena za zatłaczanie gazu,
3) cena za odbiór gazu – równa cenie za zatłaczanie.
Proporcja pomiędzy ceną za rezerwację pojemności a ceną za zatłaczanie/odbiór uzyskana
została poprzez podzielenie zdyskontowanych kosztów stałych przez zdyskontowane koszty
zmienne za cały analizowany okres. Przyjęto 21-letni okres analizy obejmujący okres budowy
i eksploatacji PMG. Obliczenia prowadzono w cenach stałych. Stopa dyskontowa przyjęta
została na poziomie 12%. Dyskontowanie prowadzono na początek pierwszego roku.
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Źródła finansowania inwestycji:
– Przyjęto dwa źródła finansowania przedsięwzięcia:
1) środki własne
2) kredyt.
Założono, że początkowy udział kredytu bankowego wyniesie 50% w finansowaniu
nakładów inwestycyjnych.
– Oprocentowanie kredytu przyjęto w wysokości 8% w skali rocznej w ujęciu realnym.
Raty kapitałowe i odsetki spłacane są na koniec roku. Okres karencji spłaty rat kapitałowych – 2 lata. W okresie budowy PMG odsetki od kredytu spłacane są z kapitałów
własnych, tym samym nieznacznie wzrasta udział kapitałów własnych w finansowaniu
inwestycji powyżej 50%. Czas spłaty kredytu dostosowano do prognozowanych przepływów środków pieniężnych z inwestycji. Łączny czas spłaty kredytu wyniesie 9 lat.
Szczegółowe wyniki analizy przedstawione są w tabelach obliczeniowych. W tabeli 2
przedstawiono zestawienie głównych wskaźników dla wszystkich wariantów.
Tabela 2
Zbiorcze zestawienie głównych wyników analizy efektywności ekonomicznej budowy PMG Silesia
i PMG Krupiński
Wariant

1

Parametr

2

3

1

PMG Silesia

2

3

PMG Krupiński

Nakłady inwerstycyjne
[tys. zł]

110282

111965

145982

78795

77449

79891

NPV kap. wł. [tys. zł]

10039

9817

12168

6833

6772

6415

14,5

14,4

14,3

14,3

14,4

14,2

Okr. zwr. zdysk. kap. wł.
[lata]

13

13

13

13

13

13

Okr. zwr. niezdysk. kap. wł.
[lata]

10

10

10

10

10

10

NPV cała inwest.
[tys. zł]

997

664

780

94

122

139

IRR cała inwest. [%]

12,2

12,1

12,1

12

12

12

Okr. zwr. niezd. cała inwest.
[lata]

9

9

9

9

9

9

Opłata stała [zł/tys. m3]

84

108

111

208

284

263

Opłata zmienna
[zł/tys. m3]

9

8,6

11,7

9,7

9,9

12

102

125

134,4

227,4

303,8

286,9

IRR kap. wł. [%]

Całkowita cena jedn.
[zł/tys. m3]*

* – przy pełnym wykorzystaniu magazynu
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8.

PODSUMOWANIE

1) Wszystkie analizowane warianty zapewniają wymaganą efektywność ekonomiczną (co
wynika z przyjętych założeń).
2) Bardzo ważnym parametrem analizy jest całkowita cena jednostkowa usługi magazynowania przy założeniu wykorzystania całej zarezerwowanej pojemności czynnej. Odbiorca będzie skłonny zamawiać usługę magazynowania po najniższej możliwej cenie.
Parametr ten powinien stanowić główne kryterium decyzyjne w analizach efektywności
ekonomicznej inwestycji prowadzonych według zasady poszukiwania minimalnej ceny
za usługę dla uzyskania założonej rentowności przedsięwzięcia.
3) PMG Silesia zapewnia rentowność przy niezbyt wysokiej cenie usługi magazynowania
gazu, ponad dwukrotnie niższej niż cena usługi magazynowania w PMG Krupiński.
4) Warianty o podwyższonym ciśnieniu eksploatacji są generalnie droższe niż warianty
podstawowe.
5) Możliwe jest obniżenie ceny usługi magazynowania przez:
– dokładną kontrolę nakładów zapewniającą ewentualne ich obniżenie oraz zmniejszenie
rezerwy „na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne”;
– uzyskanie umów na zakup usług magazynowych już na etapie projektowania przedsięwzięcia pozwalające na obniżenie ryzyka inwestycyjnego, tym samy zmniejszenie
stopy dyskontowej z 12% na 10% (dodatkowo w połączeniu z kontrolą nakładów);
– uzyskanie możliwości przyspieszenia odpisów amortyzacyjnych dla niektórych
składników majątku, skutkujące obniżeniem obciążeń podatkowych w początkowym
okresie eksploatacji;
– obniżenie nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dzięki rezygnacji
z tłoczni w obiegach wysokich i niskich ciśnień.
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ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW ROZGAŁĘZIONYCH
W EKSPLOATACJI ZŁÓŻ ROPY I GAZU**
1.

WSTĘP

Technologia odwiertów multilateralnych znana od lat 50. XX wieku, szczególnie szybko
zaczęła rozwijać cię w latach 90. Głównym celem zastosowania tej technologii jest dążenie do
zwiększenia wydobycia ropy naftowej lub gazu ziemnego. Pozwala ona na szersze udostępnienie
złoża, zaczerpywanie z cienkich warstw złożowych czy warstw szczelinowatych wykorzystując
do tego istniejące już otwory bez konieczności wiercenia otworów dodatkowych.
Systemy multilateralne w porównaniu z konwencjonalnymi otworami oferują szereg
możliwości optymalizacji wyników ekonomicznych. Niektóre z tych korzyści są łatwe
do zdefiniowania, są tez takie, których identyfikacja i pomiar jest trudniejsza. Najczęściej
potencjalne zyski z zastosowania otworów multilateralnych można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to możliwość zwiększenia wydobycia i/lub przyśpieszenia produkcji dla
poszczególnych otworów. Druga to możliwość zmniejszenia kosztów ponoszonych w trakcie
realizacji projektu wydobywczego.
Wśród ekonomicznych zalet systemów multilateralnych wymienić można m.in. [2]:
– Redukcję kosztów.
Technologia otworów multilateralnych znacznie zmniejsza nakłady inwestycyjne, ponieważ duża część kosztów udostępnienia złoża zostaje poniesiona podczas wiercenia
głównego otworu. Przykładowo otwór dwudenny może zwiększyć produkcję o 100%,
przy wzroście kosztów o 50%.
– Zwiększone zasoby.
Otwory multilateralne mogą pozwolić na znaczne zwiększenie zasobów wydobywalnych
w złożu, poprzez uzyskanie dostępu do odizolowanych jego części. Dzięki tej technologii
* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca zrealizowana w Zakładzie Inżynierii Naftowej WWNiG AGH w ramach grantu nr N 524 021 32/2564
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opłacalna może być również eksploatacja mniejszych złóż, która przy zastosowaniu innej
technologii wydobycia nie byłaby efektywna ekonomicznie.
– Przyśpieszoną produkcję.
Ten czynnik jest szczególnie ważny w przypadku wysokich cen ropy lub wysokich
kosztów operacyjnych. Odpowiedni rozkład odgałęzień umożliwia zwiększony drenaż
złoża i przyśpieszenie produkcji.
– Zastosowanie do złóż rop ciężkich.
SAGD (Steam assisted gravity drainage) to multilateralna technologia eksploatacji złóż
ciężkiej ropy, polegająca na odwierceniu dwóch horyzontalnych odgałęzień. Górne
odgałęzienie służy do wtłaczania pary wodnej a dolne do produkcji ropy naftowej.
Możliwość zwiększenia wydobycia to bardzo istotna korzyść. Podczas rozważania projektu zastosowania otworów multilateralnych jest to zazwyczaj pierwszy rozpatrywany czynnik
i jego znaczenie jest z reguły najważniejsze. Rozpoznanie tego typu korzyści dla otworów
multilateralnych jest często utrudnione ze względu na wysoką zależność od właściwości złoża
i umiejętności inżynierów odnośnie właściwej interpretacji danych i prawidłowego modelowania złoża. Często pełna ocena możliwa jest dopiero po odwierceniu otworu multilateralnego
i prowadzeniu produkcji przez jakiś czas. Ten brak pewności to główna przeszkoda podczas
procesu planowania tego typu projektów [3].
Określenie oszczędności dla systemów multilateralnych jest znacznie łatwiejsze i może
być przeprowadzone podczas procesu planowania otworów. Pomimo tego, iż właściwości
złoża i ewentualne zwiększenie rezerw i produkcji są głównym czynnikiem decydującym
o zastosowaniu otworów multilateralnych, wymierna redukcja kosztów jest bardzo ważnym
czynnikiem przemawiającym na korzyść systemów multilateralnych. Należy jednak podkreślić, iż nie w każdym przypadku zastosowanie otworu multilateralnego przynosi techniczne
i ekonomiczne korzyści.
2.

MODELOWANIE PRACY ODWIERTU MULTILATERALNEGO

W literaturze występują dwa rodzaje modeli symulacyjnych otworów multilateralnych:
1) modele trójwymiarowe, numeryczne, uwzględniające rzeczywistą geometrię złoża;
2) uproszczone modele analityczne.
Ze względu na znaczny stopień skomplikowania problemu te ostatnie służą do wstępnych
obliczeń przeprowadzanych w celu ustalenia optymalnej geometrii otworu i jego przybliżonej
wydajności.
W modelu numerycznym, otwór multilateralny jest reprezentowany przez zbiór segmentów połączonych wzajemnie zgodnie z topologią modelowanego otworu. Dla każdego segmentu definiuje się jego położenie w siatce symulacyjnej oraz połączenia z innymi segmentami.
Wyróżniony jest segment główny, od którego odchodzą odgałęzienia (branch). Gałęzie mogą
być połączone w wyróżnionych węzłach, (zwanych połączeniami (junction), nie mogą jednak
tworzyć pętli. Zarówno segment główny jak i gałęzie mogą składać się z wielu segmentów,
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które z kolei mogę być połączone z oczkiem siatki symulacyjnej, przez które przechodzą
(model perforacji) albo od niego odizolowane (brak perforacji). Każdy z segmentów zawiera
wyróżniony punkt, zwany węzłem (node). W trakcie symulacji obliczane są różnice ciśnień
między sąsiednimi węzłami, a także między węzłami i oczkami siatki różnicowej, reprezentującymi dynamiczne ciśnienie złożowe. W ten sposób układ węzłów należących do jednej
gałęzi tworzy jedno wymiarową siatkę różnicową, co umożliwia obliczanie spadków ciśnień
w gałęziach i w całym otworze z uwzględnieniem zarówno strat ciśnienia w segmentach jak
i aktualnego ciśnienia złożowego.
W ramach pracy wykonano obliczenia symulacyjne pracy odwiertu multilteralego zarówno w złożu ropy naftowej, jak i gazu ziemnego. W celu określenia wielkości wydobycia
takim otworem, obliczenia powtórzono dla odwiertu pionowego. Przyjęty w obliczeniach
odwiert posiada cztery odgałęzienia (rys. 1) ułożone w parach na dwóch poziomach w centralnej części złoża (rys. 2).

Rys. 1. Wizualizacja kształtu odwiertu

Rys. 2. Przestrzenny kształt odwiertu na tle modelu
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W celu umożliwienia porównania uzyskanych wyników, obliczenia wykonano we wszystkich przypadka dla takiej samej struktury złożowej, zakładając nasycenie strefy złożowej gazem
lub ropą. Przestrzenny kształt struktury przedstawia rysunek 3. Obliczenia przeprowadzono
dla okresu 10 lat, zakładając wydobycie ze stałym ciśnieniem dennym. Uzyskane w ten sposób zmiany wydobycia przedstawiają rysunki 4–7. W przypadku odwiertu multilateralnego,
zarówno dla złoża gazu jak i ropy naftowej, nie stwierdzono produkcji wody.

Rys. 3. Model struktury złożowej
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Rys. 4. Skumulowane wydobycie gazu – odwiert multilateralny, złoże gazu
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Rys. 6. Skumulowane wydobycie ropy i gazu – odwiert multilateralny, złoże ropy

Jak widać z przedstawionych wykresów, zastosowanie odwiertu multilateralnego umożliwia osiągniecie znacznie większego wydobycia ropy. W przypadku gazu ziemnego różnice
te są niewielkie.
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Rys. 7. Skumulowane wydobycie ropy, gazu i wody – odwiert pionowy, złoże ropy

Ponadto zastosowanie odwiertu rozgałęzionego wpływa na ograniczenie wydobycia wód
złożowych. W przypadku eksploatacji odwiertem pionowym następuje stopniowe podciąganie
wody podścielającej do odwiertu i jego zawadnianie.
3.

PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ
OTWORÓW PIONOWYCH I MULTILATERALNYCH

Porównania efektywności ekonomicznej zastosowania otworów pionowych i multilateralnych na złożach gazu ziemnego i ropy naftowej wykonano za pomocą metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (NPV), przy wykorzystaniu wyników komputerowej
symulacji eksploatacji złóż.
Wielkość wydobycia w poszczególnych latach przedstawiają:
– rysunek 8 – dla złoża gazu
– rysunek 9 – dla złoża ropy naftowej.
Wyraźnie można zauważyć, iż zastosowanie otworu multilateralnego dla analizowanego złoża gazu ziemnego nie powoduje znaczącego wzrostu wydobycia. Różnica pomiędzy
wydobyciem za pomocą otworu multilateralnego a otworem pionowym wynosi po 10 latach
tylko 4,7%. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku analizowanego złoża ropy naftowej.
Zastosowanie otworu multilateralnego powoduje znaczny wzrost wydobycia ropy naftowej
– po 10 latach o prawie 88%.
Wyniki symulacji poddano analizie ekonomicznej. Założenia analizy przedstawiają
tabele 1 i 2.
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Rys. 8. Wydobycie gazu ziemnego w zależności od rodzaju otworu

Rys. 9. Wydobycie ropy naftowej w zależności od rodzaju otworu

Tabela 1
Założenia analizy ekonomicznej dla złoża gazu ziemnego
Nakłady inwestycyjne – otwór pionowy [zł]

20 000 000,00

Nakłady inwestycyjne – otwór multilateralny [zł]

40 000 000,00

Cena gazu [zł/tys. m3]
Koszty zmienne [zł/tys. m3]

675,00
25,00

Koszty stałe [zł/rok]

1 000 000,00

Stawka amortyzacji

0,10
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Tabela 2
Założenie analizy ekonomicznej dla złoża ropy naftowej
Nakłady inwestycyjne – otwór pionowy [zł]

20 000 000,00

Nakłady inwestycyjne – otwór multilateralny [zł]

40 000 000,00

Cena ropy [$/baryłka]

65,00

Koszty zmienne [zł/m3]

50,00

Koszty stałe [zł/rok]

1 000 000,00

Stawka amortyzacji

0,10

Wyniki obliczeń przedstawia rysunek 10. NPV dla złoża gazu ziemnego jest wyższe
w przypadku zastosowania tradycyjnego otworu pionowego, natomiast dla złoża ropy naftowej
wartość zaktualizowana netto jest znacznie wyższa w przypadku otworu multilateralnego.
W każdym jednak przypadku inwestycja jest wysoce opłacalna, zarówno przy zastosowaniu
otworów pionowych jak i multilateralnych.

Rys. 10. NPV inwestycji dla złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w zależności od rodzaju zastosowanego otworu

Inwestycji o różnych wielkościach nakładów nie powinno się jednak porównywać
na podstawie samego kryterium NPV, a bardziej odpowiednią metodą jest wykorzystanie
wskaźnika wartości zaktualizowanej netto (NPVR), wyrażonym jako stosunek NPV do
zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych (rys. 11) [1].
Zastosowanie wskaźnika NPVR wskazuje na przewagę zastosowania otworu pionowego
na analizowanym złożu gazu ziemnego. Minimalny wzrost wydobycia nie rekompensuje
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Rys. 11. NPVR inwestycji dla złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w zależności od rodzaju zastosowanego otworu

zwiększonych nakładów inwestycyjnych, związanych z zastosowaniem otworu multilateralnego. W przypadku złoża ropy naftowej, przy identycznej wielkości NPVR dla obu rodzajów
otworów, należy wskazać na otwór multilateralny, jako korzystniejszy, ze względu na znacznie
wyższe wydobycie i wyższy poziomo NPV.

4.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzić można, iż zastosowanie odwiertu multilateralnego znacząco wpływa na zwiększenie wydobycia ropy naftowej ze złoża.
W przypadku złóż gazu ziemnego nie obserwuje się znaczącego wpływu na wydobycie
w zakresie analizowanych ciśnień. Główną korzyścią w tym przypadku może być zminimalizowanie niebezpieczeństwa powstawania stożków wodnych a co za tym idzie zawodnienia
odwiertów dzięki oddaleniu odwiertu multilateralnego od konturu gaz – woda. Odwiert taki
zapewnia ponadto objęcie drenażem znacznej części złoża, co w przypadku wierceń pionowych wymagałoby rozbudowanej siatki odwiertów. Jednakże prace związane z wykonaniem
takiego odwiertu poprzedzone powinny być dokładnymi badaniami geologiczno złożowymi
w celu identyfikacji panujących obecnie w złożu warunków energetycznych oraz określenia
pozostających w złożu zasobów. Istotna jest również prawidłowa lokalizacja oraz właściwe
określenie długości odgałęzień zapewniające dostęp do strefy ropnej i bezpieczną odległość
od strefy zawodnionej.
Z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia zastosowanie otworu mulitlateralnego
na analizowanym złożu ropy naftowej jest bardzo korzystne, ponieważ uzyskujemy prawie
88% wzrost wydobycia w przeciągu 10 lat oraz znacząco większe przychody i zyski z eks877

ploatacji złoża. W przypadku badanego złoża gazu ziemnego minimalny wzrost wydobycia
i gorsze wyniki ekonomiczne nie uzasadniają zastosowania otworu multilateralnego.
Wnioski te nie są uniwersalne i dotyczą jedynie analizowanych złóż, a ocena zarówno
technicznej, jak i ekonomicznej efektywności zastosowania otworów multilateralnych powinna
być przeprowadzona dla każdego złoża oddzielnie.
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ZACZYNY USZCZELNIAJĄCE NOWEJ GENERACJI
O WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI ZAWIERAJĄCE ZEOLITY SODOWE**
1.

WSTĘP

Stosowane w pracach geoinżynieryjnych podczas uszczelniania i wzmacniania gruntów
i skał oraz do cementowania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych zaczyny
uszczelniające projektuje się miedzy innymi ze względu na szeroki zakres temperatur panujących w górotworze (od poniżej zera w strefach wiecznej zmarzliny do 350°C w otworach
geotermalnych). Dotyczy to także zakresu ciśnienia – od atmosferycznego w otworach
płytkich aż do ciśnień rzędu 200 MPa. Niezależnie od tego cementy muszą być odporne na
silnie zmineralizowane płyny złożowe jak również spełniać warunki uszczelniania skał
o bardzo wysokim gradiencie ciśnienia złożowego [1, 2, 3].
Zatem prawidłowy dobór zaczynu i jego parametrów technologicznych ma wpływ na
pomyślność przeprowadzenia prac uszczelniających, uzyskanie zgodności zaczynu z otoczeniem, kontrolowany i ściśle określony czas wiązania, zapewnienie odpowiedniej mechanicznej
wytrzymałości oraz długoletniej trwałości i odporności na korozję stwardniałych zaczynów.
Spełnienie tych wszystkich wymagań może być zrealizowane tylko i wyłącznie przez stosowanie odpowiednich dodatków do cementu.
Jest to nie tylko kwestia wymagań, lecz także aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia.
Obniżenie kosztów inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu parametrów technologicznych,
a nierzadko nawet przy ich polepszeniu, jednoznacznie wskazuje na zasadność stosowania
tychże składników receptury [3, 5].
Zaczyny uszczelniające sporządzone na osnowie cementu portlandzkiego wykazują
wiele wad: długi czas wiązania, nieodpowiednie właściwości reologiczne mała odporność
na czynniki korozyjne [2, 5, 7].
W związku z powyższym w ostatnich latach prowadzane są intensywne badania nad
dalszym rozwojem spoiw i zaczynów w celu uzyskania nowej generacji spoiw specjalnych
zwanych geopolimerami
* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Pracę naukowa finansowana ze środków KBN jako projekt badawczy nr 4 T 12A 05027
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Zaczyny na osnowie geopolimerów oparte są wyłącznie na składnikach pochodzenia
nieorganicznego.
Otrzymuje się je poprzez modyfikację składu odpowiednio zestawionych i przygotowanych zaczynów sporządzonych na osnowie bądź to wieloskładnikowych cementów
powszechnego użytku, bądź mielonych granulowanych żużli wielkopiecowych z dodatkami
o właściwościach pucolanowych [3, 4, 6, 8].

2.

MODYFIKACJA ZACZYNÓW ŻUŻLOWO-ALKALICZNYCH DODATKAMI
MINERALNYMI W KIERUNKU UZYSKANIA NOWEJ GENERACJI
SPOIW DO SPORZĄDZANIA ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH
APLIKOWANYCH W TECHNOLOGIACH WIERTNICZYCH ORAZ
W GEOINŻYNIERII ZA POMOCĄ METOD INIEKCJI OTWOROWEJ

Do grupy pucolan sztucznych zalicza się również zdehydratyzowane minerały ilaste.
Minerały te nabywają własności pucolanowych w wyniku aktywacji termicznej. Spośród
wszystkicj minerałów najlepiej poznanym pod względem struktury oraz właściwości jest
kaolinit. W wyniku prażenia kaolinitu w temepraturach 450÷700°C uzyskuje się wysoko
reaktywny metakalinit, przejawiający aktywność pucolanową. Metakaolinit w zaczynach
żużlowo-alkalicznych w bardzo istotny sposób modyfikuje mikrostrukturę i teksturę stwardniałych zaczynów geopolimerowych [2, 4, 7].
Zeolity stanowią najliczniejszą grupę wśród krzemianów. Najbardziej rozpowszechnionym jest zeolit wysokokrzemowy – klinoptilolit należący do grupy z szeregu heulandytu, charakteryzujący się wartością ilorazu Si:Al większą od 4 oraz zawartością kationów
(Na + K) > (Ca + Ba + Sr).
Dodatek naturalnych zeolitów, metakaolinitu oraz popiołów fluidalnych stwarza możliwość intensyfikacji reakcji pucolanowych w zaczynach żużlowo-alkalicznych, ale także ich
uszczelnienia i ułatwienia tworzenia się zeolitów w matrycy żużlowo-alkalicznej.
Jak wykazują dotychczasowe wieloletnie badania, procesy tworzenia się zeolitów
w matrycy żużlowo-alkalicznej w warunkach dojrzewania naturalnego przebiegają bardzo
powoli i dopiero hydrotermalne warunki ekspozycji zaczynów żużlowo-alkalicznych wpływają
na radykalne przyspieszenie procesów tworzenia się zeolitów. Dodatek naturalnych zeolitów
klinoptilolitowych może przyczynić się do istotnego przyśpieszenia tworzenia się zarówno
zeolitów jak i hydrogranatów mających bardzo istotny wpływ na trwałość i potencjał immobilizacyjny matrycy żużlowo-alkalicznej [6, 8].
3.

WPŁYW ZEOLITOW KLINOPTILOLITOWYCH NA PARAMETRY
TECHNOLOGICZNE ZACZYNÓW GEOPOLIMEROWYCH

Jako składniki do sporządzania geopolimerowych zaczynów uszczelniających z dodatkiem zeolitów zastosowano:
– mielony granulowany żużel wielkopiecowy – podstawowy składnik zaczynów,
– cement portlandzki CEM I 32,5R – aktywator,
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– węglan sodu Na2CO3 – aktywator,
– zeolity klinoptilolitowe – dodatek zarodnikujący,
– woda wodociągowa.
Próbki oznaczono w następujący sposób:
Z – rodzaj dodatku zarodkującego (Z – zeolity);
5 – koncentracja dodatku zarodkującego w % masy spoiwa;
SC – rodzaj aktywatora (S – węglan sodu w ilości 5% masowych spoiwa, C – cement
portlandzki w ilości 10% masowych spoiwa, lub SC – mieszanina węglanu sodu
5% masowych względem masy spoiwa oraz cementu portlandzkiego w ilości 10%
masowych względem masy spoiwa);
6 – współczynnik wodno-spoiwowy (5 – W/S = 0,5; 6 – W/S = 0,6; 7 – W/S = 0,7)
W tabeli 1 przedstawiono receptury badanych geopolimerowych zaczynów.

Tabela 1
Składy zaczynów z dodatkiem zeolitów
Lp.

próbka

żużel [%]

cement [%]

Na2CO3 [%]

zeolity [%]

W/S

1

Z1S5

94

0

5

1

0,5

2

Z1S6

94

0

5

1

0,6

3

Z1S7

94

0

5

1

0,7

4

Z3S5

92

0

5

3

0,5

5

Z3S6

92

0

5

3

0,6

6

Z3S7

92

0

5

3

0,7

7

Z5S5

90

0

5

5

0,5

8

Z5S6

90

0

5

5

0,6

9

Z5S7

90

0

5

5

0,7

10

Z5SC5

80

10

5

5

0,5

11

Z5SC6

80

10

5

5

0,6

12

Z5SC7

80

10

5

5

0,7

13

Z1C5

89

10

0

1

0,5

14

Z1C6

89

10

0

1

0,6

15

Z1C7

89

10

0

1

0,7

16

Z3C5

87

10

0

3

0,5

17

Z3C6

87

10

0

3

0,6

18

Z3C7

87

10

0

3

0,7

19

Z5C5

85

10

0

5

0,5

20

Z5C6

85

10

0

5

0,6

21

Z5C7

85

10

0

5

0,7
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Przeprowadzone badania laboratoryjne miały na celu ocenę wpływu zmiennej zawartości
zeolitów (1%, 3% i 5 % względem masy spoiwa) w zaczynie przy różnych aktywatorach
(próbki 1–9 węglan sodu, próbki 13–21 cement, próbki 10–12 mieszanina węglanu sodu
i cementu) i zmiennym W/S (0,5; 0,6 oraz 0,7) na parametry technologiczne stwardniałych
zaczynów.
Badania laboratoryjne obejmowały:
– badanie wytrzymałości po 7, 28, 120 i 180 dniach dojrzewania w wodzie w warunkach
laboratoryjnych (20°C);
– badanie wytrzymałości po naparzaniu niskoprężnym (cykl 2,4 h–8 h–2 h w temperaturze
80°C) bezpośrednio po ustalonym cyklu naparzania jak również po 90 dniach;
– badanie skurczu zaczynów;
– badania mikrostruktury zaczynów dojrzewających w warunkach naturalnych za pomocą mikroskopu elektronowego (SE SEM) jak również mikroanalizatora rentgenowskiego EDX.
W tabeli 2 zamieszczono wyniki parametrów wytrzymałości na ściskanie zaczynów
z dodatkiem zeolitów oraz aktywowanych węglanem sodu, natomiast w tabeli 3 – parametry
wytrzymałościowe zaczynu aktywowanego cementem portlandzkim.
Analiza wyników pozwala na stwierdzenie że wytrzymałość na ściskanie jest w przypadku zaczynów aktywowanych cementem wyższa od analogicznych aktywowanych węglanem sodu. Związane jest to prawdopodobnie z różnicami w mikrostrukturze zaczynów –
w zaczynach aktywowanych sodą występuje przede wszystkim faza CSH typu IV – bardziej
zbita niż w przypadku włóknistej fazy CSH obecnej w pewnych ilościach w zaczynach aktywowanych cementem.
Do badań zaczynów w warunkach niskoprężnego naparzania wybrano zaczyny o stosunku
wodno-spoiwowym wynoszącym 0,6 (tab. 4)
W przypadku zaczynów naparzanych niskoprężnie na szczególną uwagę zasługują zaczyny Z3C6, Z5C6 oraz F3S6. Dwa pierwsze wykazują wyraźnie większa od reszty wytrzymałość na zginanie sięgającą 8 MPa, przy pozostałych wynikach lokujących się pomiędzy 3
a 5 MPa. Zaczyn Z3C6 wykazał również najwyższą wytrzymałość na ściskanie wynoszącą
ponad 20 MPa podczas gdy tylko jeden inny zaczyn F3S6 przekroczył 10 MPa – pozostałe
bądź w ogóle nie wykazały wiązania, bądź mają wytrzymałości poniżej 10 MPa.
Przeprowadzone badania składu fazowego stwardniałych zaczynów metodą termiczną
potwierdziły wyniki badań składu fazowego stwardniałych zaczynów metodą rentgenograficzna. Uzyskane wyniki badań stanowią potwierdzenie wyraźnej aktywności pucolanowej
zeolitów klinoptilolitowych, których obecność wpisuje się bardzo dobrze w ogólne zasady
kształtowania trwałości zaczynów uszczelniających do prac iniekcyjnych.
Podwyższenie trwałości stwardniałych zaczynów cementowych z udziałem zeolitów
klinoptilolitowych jest spowodowane z następującymi przesłankami:
– powiększeniem ubytku masy związanego z dehydratacją fazy CSH co świadczy o wzroście jej udziału w badanych próbkach,
– zmniejszeniem efektów endotermicznych związanych z dehydratacją portlandytu
w próbkach zawierających zeolity naturalne, co może stanowić świadectwo jego przereagowania w wyniku rozwoju reakcji pucolanowej.
882
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Z1S7

Z1S6

Z1S5

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Nr
Zaczyn próbki

26,97
10,03

11,38

14,20

0,00

11,38

0,0

7,47

7,13

7,47

7,13

0,00

0,00

7,3

10,01

10,01

11,21
11,15
9,66

11,21

10,45

11,15
9,66

10,67

10,45

16,43

10,67

16,43

16,74

0,00

16,88

16,88

0,00

0,00

16,74

16,44

16,44

17,58

10,5

16,6

16,6

14,20

17,58

15,67

13,07

15,67

13,07

13,3

13,40

13,40

10,53
12,49

11,02

12,25

16,86

24,84

28,23

25,77

24,83

26,49

13,18

F [kN]

13,18

R S śr.
[MPa]

14,35

RS [MPa]

14,35

F [kN]

RS [MPa]

RS śr.
[MPa]

28 dni

F [kN]

7 dni

Ściskanie

10,53
12,49

11,02

12,25

16,86

10,03

26,97

24,84

28,23

25,77

24,83

26,49

RS [MPa]

120 dni

11,6

13,4

26,2

R S śr.
[MPa]

14,98

11,21

11,35

14,03

14,66

22,77

25,40

24,24

22,46

21,64

25,20

F [kN]

Tabela 2
Wytrzymałość na ściskanie zaczynów z zeolitami aktywowanych węglanem sodu (dojrzewanie naturalne)

14,98

11,21

11,35

14,03

14,66

22,77

25,40

24,24

22,46

21,64

25,20

RS [MPa]

180 dni

12,5

14,3

23,6

Rs śr.
[MPa]
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Z3S7

Z3S6

Z3S5

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Nr
Zaczyn próbki

11,65

8,63

8,34

9,58

9,53

11,58

11,12

11,65

8,63

8,34

9,58

9,53

11,58

11,12

7,70

7,79

7,72

7,70

7,79

7,72

7,45

9,15

9,15

7,45

RS [MPa]

F [kN]

7 dni

7,7

10,5

9,4

RS śr.
[MPa]

12,38
9,06

12,38
9,06

11,51

12,30

10,86

11,51

12,30

10,86

10,08

12,82

12,82

10,08

15,28

16,83

16,83
15,28

18,35

17,73

18,35

17,73

17,24

14,07

14,07
17,24

17,07

17,85

17,07

10,97

17,85

14,20

12,08

RS [MPa]

10,97

14,20

12,08

F [kN]

28 dni

11,0

16,4

14,4

R S śr.
[MPa]

12,44

12,06

13,86

14,25

13,98

12,39

18,76

18,77

19,59

19,22

17,26

19,22

22,36

21,64

8,65

13,72

F [kN]

Ściskanie

Tabela 2 cd.

12,44

12,06

13,86

14,25

13,98

12,39

18,76

18,77

19,59

19,22

17,26

19,22

22,36

21,64

8,65

13,72

RS [MPa]

120 dni

13,2

19,1

17,1

R S śr.
[MPa]

10,29

10,66

12,95

13,61

12,68

14,23

18,80

18,95

17,38

17,29

17,30

17,73

22,59

22,15

17,01

16,26

23,15

20,97

F [kN]

10,29

10,66

12,95

13,61

12,68

14,23

18,80

18,95

17,38

17,29

17,30

17,73

22,59

22,15

17,01

16,26

23,15

20,97

RS [MPa]

180 dni

12,4

17,9

20,4

Rs śr.
[MPa]
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Z5S7

Z5S6

Z5S5

3

2

1

3

2

1

3

2

1

12,26

11,54

11,83

12,16

9,77

6,77

7,02

7,74

7,38

6,63

12,26

11,54

11,83

12,16

9,77

6,77

7,02

7,74

7,38

6,63

7,03
6,97

7,03
6,97

11,01

6,89

6,89

11,01

6,53

6,53

7,1

11,4

6,9

10,24

10,24

11,55

12,13

12,13
11,55

10,93

13,00

11,36

11,39

9,61

9,35

10,93

13,00

11,36

11,39

9,61

9,35

14,32

11,40

11,40
14,32

18,70
16,21
13,23

18,71

18,40

18,70
16,21
13,23

18,71

18,40

11,6

11,2

17,1

Tabela 2 cd.

13,12

12,92

13,24

13,31

13,53

13,27

11,31

9,64

11,56

8,80

13,12

12,92

13,24

13,31

13,53

13,27

11,31

9,64

11,56

8,80

12,08

22,32

22,32
12,08

19,36
21,68

18,36

20,80

19,36
21,68

18,36

20,80

13,2

10,7

20,5

11,70

10,69

12,56

11,37

12,31

15,26

14,53

11,48

12,06

11,65

12,56

21,48

14,72
14,71

21,07

21,27

11,70

10,69

12,56

11,37

12,31

15,26

14,53

11,48

12,06

11,65

12,56

21,48

14,72
14,71

21,07

21,27

11,7

12,9

18,7

886

Z1C7

Z1C6

Z1C5

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Nr
Zaczyn próbki

7,12

7,04

6,31

7,12

7,04

6,31

2,8

3,02

3,11

3,02

3,11

3,94

2,80

3,94

4,11

2,75

4,11

3,96

2,75

3,96

3,94

2,94

3,94

4,28

2,93

4,28

4,13

2,94

4,13

7,08

2,93

7,2

7,08

7,20

6,65

RS [MPa]

F [kN]

7 dni

2,9

4,1

6,9

RS śr.
[MPa]

7,71

7,39

7,13

8,28

8,20

9,04

9,25

9,32

9,26

9,82

10,22

10,45

12,01

13,60

10,49

11,87

12,32

11,53

F [kN]

7,71

7,39

7,13

8,28

8,2

9,04

9,25

9,32

9,26

9,82

10,22

10,45

12,01

13,6

10,49

11,87

12,32

11,53

R.S [MPa]

28 dni

8,0

9,7

12,0

RS śr.
[MPa]

10,98

10,40

10,85

10,67

11,78

10,94

15,45

14,04

15,22

14,59

14,55

13,04

17,15

16,55

19,79

20,25

16,93

17,86

F [kN]

Ściskanie

10,98

10,4

10,85

10,67

11,78

10,94

15,45

14,04

15,22

14,59

14,55

13,04

17,15

16,55

19,79

20,25

16,93

17,86

RS [MPa]

120 dni

10,9

14,5

18,1

RS śr.
[MPa]

10,72

10,53

11,11

12,28

10,76

10,08

13,19

14,02

13,12

13,74

14,00

12,59

17,41

15,66

19,61

19,79

19,58

17,50

F [kN]

10,72

10,53

11,11

12,28

10,76

10,08

13,19

14,02

13,12

13,74

14

12,59

17,41

15,66

19,61

19,79

19,58

17,5

RS [MPa]

180 dni

Tabela 3
Wytrzymałość na ściskanie zaczynów z zeolitami aktywowanych cementem portlandzkim (dojrzewanie naturalne)

10,9

13,4

18,3

RS śr.
[MPa]

887

Z5C5

Z3C7

Z3C6

Z3C5

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3,41

3,31

3,32

3,28

3,43

3,52

3,29

3,33

5,32

5,67

5,88

5,69

5,77

3,41

3,31

3,32

3,28

3,43

3,52

3,29

3,33

5,32

5,67

5,88

5,69

5,77

5,73

3,1

3,10

5,73

3,07

6,22

6,22

3,07

6,36

6,36

3,5

6,83

6,83

3,29

6,47

6,47

3,50

5,85

5,85

3,29

5,63

5,63

5,7

3,4

3,3

6,2

12,18

12,77

12,77

11,65

10,85

10,76

8,51

8,21

9,40

9,28

9,76

9,82

7,69

7,76

7,81

8,26

7,25

6,98

12,74

11,58

13,69

13,38

13,61

12,72

12,18

12,77

12,77

11,65

10,85

10,76

8,51

8,21

9,4

9,28

9,76

9,82

7,69

7,76

7,81

8,26

7,25

6,98

12,74

11,58

13,69

13,38

13,61

11,8

9,2

7,6

13,0

Tabela 3 cd.
12,72

16,45

15,32

15,58

15,48

15,76

15,68

13,39

12,53

11,64

11,84

12,63

12,51

11,06

10,48

9,92

8,63

9,28

9,23

16,72

16,93

16,82

18,72

16,05

16,20

16,45

15,32

15,58

15,48

15,76

15,68

13,39

12,53

11,64

11,84

12,63

12,51

11,06

10,48

9,92

8,63

9,28

9,23

16,72

16,93

16,82

18,72

16,05

16,2

15,7

12,4

9,8

16,9

16,48

14,95

15,89

16,19

15,09

15,26

13,27

11,12

9,55

9,10

13,18

12,01

11,36

11,15

11,41

11,89

11,24

10,78

15,21

15,67

16,69

17,80

18,03

18,69

16,48

14,95

15,89

16,19

15,09

15,26

13,27

11,12

9,55

9,1

13,18

12,01

11,36

11,15

11,41

11,89

11,24

10,78

15,21

15,67

16,69

17,8

18,03

18,69

15,6

11,4

11,3

17,0
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Z5C7

Z5C6

3

2

1

3

2

1

Nr
Zaczyn próbki

RS [MPa]

4,13

4,22

4,29

4,16

4,17

4,17

3,52

3,55

3,79

3,56

3,56

3,61

F [kN]

4,13

4,22

4,29

4,16

4,17

4,17

3,52

3,55

3,79

3,56

3,56

3,61

7 dni

3,6

4,2

RS śr.
[MPa]

7,94

8,15

7,56

7,38

7,74

7,33

8,56

8,75

7,92

8,35

8,19

7,55

F [kN]

7,94

8,15

7,56

7,38

7,74

7,33

8,56

8,75

7,92

8,35

8,19

7,55

R.S [MPa]

28 dni

7,7

8,2

RS śr.
[MPa]

9,53

9,54

9,80

10,27

9,62

8,81

10,99

11,27

10,60

11,18

10,79

11,13

F [kN]

Ściskanie

Tabela 3 cd.

9,53

9,54

9,8

10,27

9,62

8,81

10,99

11,27

10,6

11,18

10,79

11,13

RS [MPa]

120 dni

9,6

11,0

RS śr.
[MPa]

10,82

11,56

10,49

10,85

9,62

9,32

11,34

11,51

11,15

11,36

11,46

11,67

F [kN]

10,82

11,56

10,49

10,85

9,62

9,32

11,34

11,51

11,15

11,36

11,46

11,67

RS [MPa]

180 dni

10,4

11,4

RS śr.
[MPa]
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Z1C6

Z5S6

Z3S6

Z1S6

Zaczyn

0,32

3

0,34

1

0,33

0,58

3

2

0,61

0,64

1

2

0,60

0,58

1

3

0,44

3

0,60

0,43

2

2

0,63

1,92

1,98

2,04

3,48

3,66

3,84

3,60

3,60

3,48

2,64

2,58

3,78

Rzg
[MPa]

1,98

3,66

3,56

3,00

R śr.
[M Pa]

po naparzaniu

F
[kN]

1

Nr
próbki

1,05

0,76

0,81

0,64

0,69

0,65

0,49

0,59

0,43

0,59

0,62

F
[kN]

6,30

4,56

4,86

3,81

4,11

3,90

2,94

3,54

2,58

3,54

3,72

Rzg
[MPa]

5,2

3,9

3,0

3,6

Rzg śr.
[M Pa]

28 dni po naparzaniu

Zginanie

6,73
6,49
6,74
7,47
7,67
7,65
7,34
7,41
7,21
7,32
6,52
6,75
6,66
6,82
7,77
8,10
7,80
7,30
4,76
4,51
4,62
4,47
4,58
4,44

28 dni po naparzaniu

6,73
6,49
6,74
7,47
7,67
7,65
7,34
7,41
7,21
7,32
6,52
6,75
6,66
6,82
7,77
8,1
7,8
7,3
4,76
4,51
4,62
4,47
4,58
4,44
4,6

7,4

7,1

7,1

6,77
8,49
8,77
8,73
8,91
7,90
8,24
9,37
9,13
9,07
9,41
10,70
8,23
8,27
8,64
10,21
9,85
8,47
9,11
9,88
9,62
10,71
9,89

6,77
8,49
8,77
8,73
8,91
7,9
8,24
9,37
9,13
9,07
9,41
10,7
8,23
8,27
8,64
10,21
9,85
8,47
9,11
9,88
9,62
10,71
9,89

9,6

9,3

8,9

8,3

R śr.
R śr.
RS [MPa] S
F [kN] RS [MPa] S
[MPa]
[MPa]

po naparzaniu
F
[kN]

Ściskanie

Tabela 4
Wytrzymałości na zginanie i ściskanie zaczynów poddanych procesowi niskoprężnego naparzania
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F3S6

F1S6

Z5C6

Z3C6

Zaczyn

0,56

3

0,56

1

0,50

0,37

3

2

0,60

0,55

1

2

0,59

0,56

1

3

0,65

3

0,62

0,84

2

2

0,82

3,36

3,00

3,36

2,22

3,60

3,30

3,54

3,72

3,36

3,90

5,04

4,92

3,24

3,04

3,54

4,62

0,67

0,79

0,84

0,68

0,78

0,62

1,26

1,47

1,28

1,10

1,44

1,25

4,02

4,74

5,04

4,08

4,68

3,72

7,56

8,82

7,68

6,60

8,64

7,50

4,6

4,2

8,0

7,6

Zginanie
po naparzaniu
28 dni po naparzaniu
R śr.
F
Rzg
Rzg śr.
F
Rzg
[MPa] [M Pa]
[kN]
[MPa]
[M Pa]
[kN]

1

Nr
próbki

Tabela 4 cd.

11,86
13,02
13,72
13,05
12,61
11,63
5,68
5,56
5,18
5,57
5,56
5,18
6,37
6,44
5,72
6,72
5,90
6,87
7,41
7,37
7,78
7,43
6,96

F
[kN]
11,86
13,02
13,72
13,05
12,61
11,63
5,68
5,56
5,18
5,57
5,56
5,18
6,37
6,44
5,72
6,72
5,9
6,87
7,41
7,37
7,78
7,43
6,96
7,4

6,3

5,5

12,6

22,86
19,44
23,65
20,38
18,02
17,73
9,64
9,00
9,57
9,50
10,03
9,86
7,41
8,40
8,93
8,39
7,58
7,82
12,64
12,54
12,40
12,66
12,58
12,46

22,86
19,44
23,65
20,38
18,02
17,73
9,64
9
9,57
9,5
10,03
9,86
7,41
8,4
8,93
8,39
7,58
7,82
12,64
12,54
12,4
12,66
12,58
12,46

12,5

8,1

9,6

20,3

Ściskanie
28 dni po naparzaniu
RS śr.
RS śr.
RS [MPa]
F [kN] RS [MPa]
[MPa]
[MPa]

po naparzaniu
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Z5SC6

F5C6

F3C6

F1C6

F5S6

0,50

0,46

3

0,25

3

0,45

2,76

0,30

2

2

1,50

0,29

1

3,00

2,70

1,80

1,74

2,10

0,35

1,80

1,68

3

0,28

1

1,50

0,30

0,25

3

1,74

1,80

2

0,29

0,30

2

1

3

2

1

2,82

1,68

1,86

1,68

0,48

0,52

0,47

0,44

0,46

0,43

0,61

0,61

0,61

0,72

0,63

0,63

2,88

3,12

2,82

2,64

2,76

2,58

3,66

3,66

3,66

4,32

3,78

3,78

2,9

2,7

3,7

4,0

poniżej 2,9 MPa –
poniżej dolnego
zakresu maszyny
wytrzymałościowej

poniżej 2,9 MPa –
poniżej dolnego
zakresu maszyny
wytrzymałościowej

poniżej 2,9 MPa –
poniżej dolnego
zakresu maszyny
wytrzymałościowej

poniżej 2,9 MPa –
poniżej dolnego
zakresu maszyny
wytrzymałościowej

brak wiązania

Tabela 4 cd.

5,86
5,67
5,89
6,07
6,47
3,64
3,92
3,89
3,96
3,83
3,86

5,86
5,67
5,89
6,07
6,47
3,64
3,92
3,89
3,96
3,83
3,86

4,45
4,26
4,18

4,45
4,26
4,18

4,11

3,74

3,74

4,11

3,88

3,88

poniżej 2,9 MPa
– poniżej dolnego
zakresu maszyny
wytrzymałościowej

5,86

5,86

4,1

3,9

6,0
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Z5SC6

Zaczyn

0,43

0,38

3

0,43

2,28

2,58

2,58

Rzg
[MPa]

2,48
0,40

0,42

0,53

F
[kN]

2,40

2,52

3,18

Rzg
[MPa]

2,7

Rzg śr.
[M Pa]

Zginanie
28 dni po naparzaniu

R śr.
[M Pa]

po naparzaniu

F
[kN]

2

1

Nr
próbki

Tabela 4 cd.

3,66
3,68
3,7

3,67
3,7

3,67
3,70
3,66
3,68
3,70

RS [MPa]

F
[kN]

po naparzaniu

3,7

3,92
3,90
3,46
3,46
3,59
3,78

3,92
3,9
3,46
3,46
3,59
3,78

3,7

RS śr.
RS śr.
F [kN] RS [MPa]
[MPa]
[MPa]

Ściskanie
28 dni po naparzaniu

4.

PODSUMOWANIE

Dodatek zeolitów klinoptilolitowych w zależności od warunków dojrzewania spełnia
szereg pożytecznych funkcji, z których najważniejsze to:
– spełnia funkcję dodatku schudzającego, co powoduje istotne ograniczenie czy też wyeliminowanie zmian skurczowych, których nie obserwuje się w badaniach mikrostruktury
stwardniałych zaczynów;
– dobre własności pucolanowe zeolitów powodują wysokie zaawansowanie reakcji pucolanowej w badanych zaczynach, co skutkuje wysokimi wytrzymałościami na ściskanie
oraz niską porowatością ogólną stwardniałych zaczynów szczególnie eksponowanych
w warunkach autoklawizacji (charakterystycznych dla cementacji głębokich otworów
wiertniczych);
– w stwardniałych zaczynach dominują pory żelowe i kapilarne o średnicy 2,5÷10 nm co
gwarantuje ich niską przepuszczalność i niskie zdolności filtracyjne;
– dodatek zeolitów stanowi źródło powstawania dużych ilości hydrogranatów – uwodnionych glinokrzemianów wapniowych bardzo korzystnie poprawiających odporność
stwardniałych zaczynów na korozję chemiczną;
– dodatek zeolitów, szczególnie do zaczynów dojrzewających w warunkach naturalnych powoduje, że ziarna zeolitów wypełniają funkcję zarodków krystalizacji produktów o składzie zeolitów, które zwykle w matrycy spoiwowej powstają z dużym
trudem;
– podstawową faza występującą w badanych zaczynach jest amorficzna, żelowa faza
CSH, IV typu według Diamonda, o niskim stosunku C/S – jest to w większości CSH
powstała w wyniku hydratacji żużla o stosunku C/S około 1,0; w przypadku zaczynów
zawierających cement, jak również zaczynów naparzanych zaobserwować można również występowanie włóknistej formy fazy CSH, w tym przypadku stosunek C/S może
sięgać 2,0 – faza o takim stosunku pochodzi prawdopodobnie z hydratacji cementu;
w zaczynach z zawartością cementu zaobserwowano również występowanie monosulfatu (np. próbka Z1C5).
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ZACZYNY GEOPOLIMEROWE DO USZCZELNIANIA
GÓROTWORU METODAMI INIEKCJI OTWOROWEJ**
1.

WSTĘP

Podczas prowadzenia prac: górniczych, wiertniczych, w budownictwie: wodnym, hydrotechnicznym, inżynieryjnym, ekologicznym i geotechnicznym często istnieje potrzeba [10]:
– likwidacji lub ograniczenia nieciągłości fizycznej górotworu poprzez zmniejszenie
przepuszczalności lub porowatości skał szczelinowatych, zwięzłych i luźnych;
– polepszenia właściwości fizykomechanicznych skał;
– redukcja osiadania górotworu;
– ograniczenia możliwości upłynniania się skał górotworu pod wpływem obciążeń dynamicznych oraz zmian warunków hydrogeologicznych;
– zmniejszenia szybkości ruchu wody w szczelinach i przeciwdziałanie możliwości rozwoju
sufozji mechanicznej i chemicznej;
– zlikwidowania możliwości powstania nowych dróg filtracji wody prowadzących do
odkształceń górotworu;
– likwidacji bądź zmniejszenia dopływu wód złożowych do wyrobisk górniczych.
Podstawowe prace pozwalające osiągnąć wymienione cele polegają na izolowaniu,
stabilizacji, wzmacnianiu i uszczelnianiu ośrodka gruntowego lub masywu skalnego wokół
realizowanych wyrobisk górniczych (otwór wiertniczy, szyb, obudowa) lub obiektów inżynieryjnych (ekrany przeciwfiltracyjne pod zaporami wodnymi, zbrojenie ośrodka gruntowego,
zagęszczanie gruntu) z wykorzystaniem metody iniekcji otworowej.
Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na skuteczność kosztownych prac, związanych z uszczelnieniem skał górotworu jest dobór zaczynu uszczelniającego
o odpowiednich parametrach technologicznych, a zwłaszcza o wysokiej trwałości [1, 5, 7, 8].
* Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca zrealizowana w Zakładzie Wiertnictwa i Geoinżynierii na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
w Krakowie w roku 2007
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2.

METODY GEOINŻYNIERYJNE WZMACNIANIA
I USZCZELNIANIA GRUNTÓW I SKAŁ

Wszystkie technologie wzmacniania i uszczelniania ze względu na sposób oddziaływania na ośrodek gruntowy lub masyw skalny można w sposób ogólny podzielić na trzy
sposoby [10 ]:
1) Mechaniczny (zagęszczenie ziarn). W metodzie tej wzmacnianie gruntów odbywa się
bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów wypełniających (cząstki ulegają
przemieszczaniu względem siebie, co prowadzi do zmniejszenia objętości porów oraz
wypieranie z nich wody i gazu. W przypadku gruntów ziarnistych (piasek, żwir) zagęszczenie jest uzyskiwane poprzez ubijanie lub wibrowanie, natomiast w przypadku
gruntów spoistych (gliny, iły) – w wyniku wstępnego obciążenia gruntu nasypem lub
zastosowania próżni, co znacznie przyśpiesza proces konsolidacji gruntu w stosunku do
często stosowanego systemu drenażu (prekonsolidacja).
2) Fizykochemiczny. W metodzie tej istotną rolę odgrywają pewne zjawiska powierzchniowe, jak oddziaływanie elektrostatyczne, adhezja, sorpcja i wiązania wodorowe
występujące na powierzchni kontaktu ziaren lub cząstek gruntowych z materiałem
wiążącym. Wzmacnianie ośrodka polega na wprowadzeniu w słabsze warstwy gruntu
(w przestrzeń międzyziarnową) dodatkowego nieorganicznego materiału lub zaczynu
uszczelniającego ograniczając w ten sposób pory ziarnowe na zasadzie kolmatacji lub
właściwości wiążących.
Materiałem uzupełniającym ośrodek gruntowy może być:
– materiał suchy niespoisty (kolumny żwirowe lub piaskowe oraz zagęszczanie dynamiczne),
– zaczyn uszczelniający o odpowiednich parametrach technologicznych (iniekcje otworowe).
Gdy wytrzymałość gruntu spoistego zależy od sił elektrochemicznych, działających na
powierzchniach cząstek iłowych, wówczas te siły mogą być wzmocnione w wyniku
hydromechanicznego zmieszania zaczynu z uszczelnionym ośrodkiem (efekt stabilizacji).
Wzmocniony grunt zachowuje się jak materiał kompozytowy o ulepszonych parametrach
fizykomechanicznych.
3) Chemiczny. Sposób ten polega na wprowadzeniu w ośrodek gruntowy lub masyw skalny
zaczynu uszczelniającego o właściwościach wiążących w środowisku wodno-gruntowym.
Ze względu na rodzaj spoiwa stosowanego do sporządzania zaczynu, można wyróżnić
dwa podstawowe rodzaje zaczynów uszczelniających [4, 8, 10]:
– na osnowie nieorganicznych spoiw hydraulicznych,
– na osnowie spoiw organicznych (tzw. zaczyny chemiczne).
W wyniku stosowania tego sposobu w gruncie powstaje trwały szkielet nośny na skutek
procesu wiązania (polimeryzacji) zaczynu z frakcjami gruntowymi. Sztywny szkielet nadający związanemu ośrodkowi gruntowemu znaczną nośność, może być również wypełniony
niezwiązanymi cząstkami gruntu. W tym przypadku cząstki te pełnią rolę amortyzatorów
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sił zewnętrznych działających na szkielet nośny, czego efektem jest zmniejszenie ogólnej
sztywności układu.
Przy wzmacnianiu i uszczelnianiu gruntów i skał metodami iniekcji otworowej uzyskuje
się z jednej strony ośrodek o zmodyfikowanych właściwościach fizyczno-mechanicznych
oraz z drugiej – partię gruntu naturalnego (rodzimego lub nasypowego) w jego bezpośrednim
otoczeniu. W związku z tym należy się liczyć z całkowicie różnym zachowaniem się pod
względem geomechanicznym partii zmodyfikowanej i naturalnej. Wówczas może zachodzić
obawa poślizgu na płaszczyznach ich kontaktu

3.

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE ODNOŚNIE DO ZACZYNÓW
USZCZELNIAJĄCYCH DO PRAC INIEKCYJNYCH

Obecnie na rynku dostępne są krajowe i zagraniczne spoiwa hydrauliczne, zarówno
typu nieorganicznego, jak i organicznego. Spoiwa te charakteryzują się szerokim wachlarzem
właściwości fizykochemicznych i bardzo zróżnicowanymi cenami. Ale nie ma takiego spoiwa,
z którego można sporządzić zaczyn uszczelniający, który byłby uniwersalny oraz spełniał
wszystkie wymagania technologiczne podczas izolacji, stabilizacji, wzmacniania lub uszczelniania gruntów i skał. Spowodowane jest to między innymi różnymi celami i specyficznymi
zakresami wykonywanych prac geoinżynieryjnych z wykorzystaniem metod iniekcji.
Właściwy dobór spoiwa hydraulicznego powinien zapewnić uzyskanie zaczynu, który
powinien charakteryzować się między innymi [2, 4, 6, 8]:
– dobrą współpracą z uszczelnionym ośrodkiem o różnym wykształceniu litologicznym,
w tym także z minerałami typu ilastego;
– minimalną ekspansją;
– wysoką odpornością na działanie silnie zmineralizowanych wód gruntowych i złożowych;
– małym odstojem oraz niską filtracją;
– względnie niskim kosztem w odniesieniu do celu zadania, jakie ma spełniać w uszczelnianym ośrodku.
Spełnienie tych wymagań ma duże znaczenie dla uzyskania skutecznego efektu uszczelniania gruntów i skał. Z drugiej strony należy zauważyć, że specyficzne warunki panujące
w górotworze wymagają udzielenia priorytetu niektórym z parametrów, nawet kosztem
innych.
Celem zapewnienia wysokiej skuteczności wykonywanych prac należy stosować zaczyny
uszczelniające, które muszą spełniać kilka kryteriów. Pierwszym z nich jest warunek zgodności pod względem fizykochemicznym z otoczeniem. Drugi warunek wynika z kryterium
przetłaczania zaczynu. Realizuje się go poprzez odpowiedni dobór modelu reologicznego
i parametrów reologicznych zaczynu uszczelniającego. Prawidłowo wyznaczone parametry
reologiczne umożliwiają bowiem obliczenie oporów przepływu zaczynu w systemie cyrkulacyjnym od agregatów zatłaczających do miejsca jego lokowania. Znajomość oporów
hydraulicznych pozwala na:
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– racjonalny dobór technologii uszczelniania górotworu,
– określenie strat ciśnień w układzie cyrkulacyjnym,
– ocenę rozkładu gradientu ciśnienia hydrostatycznego słupa zaczynu uszczelniającego
przy jego wtłaczaniu w górotwór,
– projektowanie strumienia objętości tłoczenia zaczynu uszczelniającego zapewniającego
właściwe warunki przepływu w górotworze,
– określenie promienia zasięgu rozchodzenia się zaczynu w górotworze w przypadku
stosowania otworowej iniekcji ciśnieniowej.
Trzecim wymogiem jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości oraz
trwałości stwardniałych zaczynów uszczelniających, powstałych na skutek procesów fizykochemicznych. Receptury zaczynów powinny być tak dobrane by stwardniały zaczyn
uszczelniajacy miał właściwości mechaniczne takie same lub porównywalne z właściwościami
naturalnego górotworu. Zapewniając stabilność i konsolidację zarówno ośrodka gruntowego
jak i masywu skalnego eliminuje się przyczyny występowania dodatkowych przemieszczeń
i deformacji w górotworze.
Czwarty warunek powinien uwzględniać czynnik ekonomiczno-ekologiczny. Celem
zminimalizowania kosztów związanych z ceną jednostkową zaczynów, można stosować dla
odpowiednich warunków zazwyczaj tanie, a niekiedy odpadowe dodatki .
Wykorzystanie tego typu dodatków do sporządzania zaczynów może wpłynąć na:
– polepszanie parametrów technologicznych świeżych i stwardniałych zaczynów,
– zmniejszanie kosztów receptury zaczynu,
– utylizację składowanych materiałów (dodatków) a w konsekwencji na zmniejszenie
bezpieczeństwa degradacji środowiska naturalnego.
Dobór odpowiedniego zaczynu uszczelniającego w żadnym wypadku nie może być
dziełem przypadku, czy też wynikiem nie do końca zrealizowanych badań laboratoryjnych.
Od prawidłowego wykonania uszczelnienia i wzmocnienia gruntów i skał mogą zależeć
dalsze prace inżynierskie (budowle hydrotechniczne, wyrobiska górnicze, szyby, posadowienia obiektów przemysłowych), a co za tym idzie – prawidłowe działanie i eksploatacja
wybudowanych obiektów.
4.

ZACZYNY GEOPOLIMEROWE DO PRAC INIEKCYJNYCH

Celem podwyższenia skuteczności zabiegów uszczelniania ośrodka gruntowego lub
masywu skalnego metodą iniekcji otworowej, prowadzi się zarówno w kraju jak i za granicą
badania laboratoryjne umożliwiające określenie wpływu niektórych dodatków mineralnych
w kształtowaniu się właściwości technologicznych zarówno świeżych jak i stwardniałych
zaczynów sporządzanych na osnowie cementów powszechnego użytku. Prowadzone intensywne badania pozwoliły na uzyskanie nowej generacji specjalnych spoiw hydraulicznych
zwanych geopolmerami [1, 3, 5, 7, 9].
Zaczyny na osnowie geopolimerów oparte są wyłącznie na składnikach pochodzenia
nieorganicznego. Otrzymuje się je poprzez modyfikację składu odpowiednio zestawionych
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i przygotowanych zaczynów sporządzonych na osnowie bądź to wieloskładnikowych cementów powszechnego użytku, bądź mielonych granulowanych żużli wielkopiecowych
z dodatkami o właściwościach pucolanowych [3, 5, 6].
Cementy z dodatkami mineralnymi są bardzo częstymi spoiwami hydraulicznymi znajdującymi zastosowanie w różnych dziedzinach działalności inżynierskiej [1, 2].
Najczęściej stosowanymi dodatkami mineralnymi wprowadzanymi do cementu są:
– popioły lotne ze spalania węgla kamiennego,
– mielone granulowane żużle wielkopiecowe.
Popiół lotny zaliczany jest do dodatków o właściwościach pucolanowych, natomiast
mielony granulowany żużel wielkopiecowy charakteryzuje się aktywnością pucolanowohydrauliczną.
Na podstawie analizy wyników badań laboratoryjnych [1, 2, 4, 7, 8, 9] w zakresie roli
dodatków mineralnych w kształtowaniu właściwości kompozytów geopolimerowych, można
stwierdzić, że nieorganiczne spoiwa hydrauliczne z dodatkiem popiołu lotnego lub mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego posiadają szereg korzystniejszych właściwości niż klasyczne zaczyny uszczelniające sporządzane na osnowie cementów portlandzkich
CEM I.
5.

PODSUMOWANIE

Wprowadzenie dodatków mineralnych do składu spoiw geopolimerowych modyfikuje
następujące właściwości technologiczne zaczynów uszczelniajacych: polepsza właściwości
reologiczne, zmniejsza skurcz ,wydłuża czas wiązania, obniża kinetykę wydzielania ciepła
i dynamikę narastania wytrzymałości wczesnej oraz podwyższa odporność na korozyjne
oddziaływania środowiska. Stwardniałe zaczyny charakteryzują się niższym skurczem i małą
przepuszczalnością.
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WYBRANE NOWE TECHNOLOGIE W TRANSPORCIE
I ZASTOSOWANIACH ENERGETYCZNYCH GAZU ZIEMNEGO
1.

WSTĘP

W niniejszej pracy omówiono wybrane do technologie transportu gazu ziemnego niektóre aspekty jego wykorzystania jako paliwa. W pierwszej kolejności uzupełniono pracę [1],
przedstawiającą elektrochemiczne procesy ogniw paliwowych wykorzystujące bezpośrednio
i pośrednio gaz ziemny, tematyką ich zastosowania w technologiach energetycznych.
W procesie magazynowania i transportu gazu ziemnego wymagana jest duża ilość jego masy
zawarta w małej objętości, dlatego następnie scharakteryzowano technologię wykorzystującą
zjawisko hydratacji składników gazu ziemnego, termoakustyczne skraplanie oraz nierurociągowy
transport sprężonego gazu ziemnego CNG (compressed natural gas) i jego wykorzystanie do
napędu pojazdów. Wzrastające zapotrzebowanie gazu ziemnego, przy założeniu tej samej ilości
odbiorców, związane jest z jego energetycznym wykorzystaniem w gospodarstwach domowych,
w elektrociepłowniach i elektrowniach gazowych o wysokiej sprawności (poprzez stosowanie
układów kombinowanych lub/i skojarzonych) i głównie jako surowiec w przemyśle. Wykorzystanie gazu ziemnego, w porównaniu do innych źródeł surowcowo-energetycznych, pozwala
zmniejszyć zanieczyszczenia i dostosować je do poziomu wymaganego przez restrykcyjne przepisy ochrony środowiska. W tym kontekście cena gazu ziemnego jest podstawowym elementem
w jego konkurencyjności, dlatego omówiono również rozliczenie ilości gazu ziemnego oparte
o jednostkę energii liczoną na znormalizowaną jednostkę objętości lub lepiej masy.
2.

ZASTOSOWANIE OGNIW PALIWOWYCH

W części pierwszej [1] podano nomenklaturę ogniw paliwowych oraz przedstawiono
ich charakterystykę i budowę. W tej części uzupełniono temat informacjami dotyczącymi
gazu ziemnego jako nośnika energii do zasilania ogniw paliwowych, w sposób bezpośredni
* Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska
** Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
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i pośredni (wodór, metanol, węglowodory). Ogniwa paliwowe wykorzystuje się wielorako
i w szerokim zakresie mocy (od We do kilkunastu MWe) w: przenośnych urządzeniach małej
mocy, motoryzacji, zastosowaniach domowych, komunalnych i wojskowych oraz przemyśle
i energetyce. Ogniwo PAFC było pierwszą jednostką komercyjną, dla którego podstawowym
paliwem jest wodór pozyskiwany w zewnętrznej konwersji gazu ziemnego. Wodór z konwersji
musi być pozbawiony związków siarki i tlenku węgla. Najważniejszymi ogniwami perspektywicznymi są ogniwo membranowe PEMFC (również zasilane wodorem wolnym od tlenku
węgla i związków siarki) i ogniwa tlenkowe SOFC. Wysoka temperatura pracy ogniwa SOFC
pozwala na mniej wymagające katalizatory (nikiel) i na bezpośrednie zasilanie anody gazem
ziemnym i tlenkiem węgla. Poza tym można je stosować w prawie całym zakresie mocy, od
mocy kilku We do ponad 200 kWe. Ogniwa węglanowe MCFC również pracują w wysokich
temperaturach, z możliwością bezpośredniego zasilania stosu gazem ziemnym. Ogniwa te
pracują w wyższych zakresach mocy (zwykle od 250 kWe do 3 MWe (baterie ogniw)). Ogniwa wysokotemperaturowe MCFC i SOFC o dużej mocy rokują duże możliwości dalszego
rozwoju do zastosowań przemysłowych i elektroenergetycznych, w układach skojarzonych
i kombinowanych. W zastosowaniach stacjonarnych najczęściej stosuje się wodór z zewnętrznej konwersji gazu ziemnego. Podobnie w motoryzacji do ogniw PEMFC doprowadza się
wodór, w tym z zewnętrznej konwersji metanolu, ale też bada się możliwość wykorzystania
ogniwa metanolowego DMFC. Stacjonarne ogniwa paliwowe o mocy elektrycznej od 0,5 do
10 kWe wykorzystuje się do celów domowych [2], jako pomocnicze lub podstawowe źródło
zasilania energią elektryczną. Do tego celu wykorzystuje się głównie ogniwa PEMFC i SOFC.
Światowy rynek małych stacjonarnych ogniw paliwowych o mocy elektrycznej w zakresie od
1 do 10 kWe szacuje się obecnie na poziomie około 800 jednostek rocznie, z czego ogniwa
membranowe stanowią około 70% wszystkich producentów i 85% ilości ogniw. Rozwój
technologii ogniw PEM najbardziej związany jest z rynkiem motoryzacyjnym, ze względu na
niską temperaturę pracy ogniwa i szybki rozruch silnika. Prognozuje się, że do 2020 r. ilość
pojazdów napędzanych za pomocą ogniw paliwowych będzie liczyła się w milionach jako,
że większość światowych firm motoryzacyjnych jest zaangażowana w prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem ogniw paliwowych w pojazdach. W urządzeniach przenośnych,
zdalnie sterowanych i w aplikacjach militarnych małej mocy do kilkuset We stosuje się ogniwa
PEMFC i DMFC zasilane wodorem magazynowanym w jego stanie sprężonym, w wodorkach
metali czy otrzymany z metanolu. Natomiast ogniwa DMFC o mocach od ułamków wata do
kilkudziesięciu We na ogół są zasilane bezpośrednio metanolem.
Przez ostatnie 35 lat zbudowano na całym świecie, dla wszystkich zastosowań, blisko
20 tys. jednostek ogniw paliwowych, rozumianych jako układy zdolne do niezależnego wytwarzania energii elektrycznej, z czego połowę stanowią urządzenia przenośne małej mocy.
Przez jednostkę ogniwa paliwowego rozumie się układ (ogniwo elementarne plus urządzenia
pomocnicze) zdolny do niezależnego wytwarzania energii elektrycznej. W udziale energii
produkowanej z gazu ziemnego, w zasilaniu bezpośrednim lub po jego zreformowaniu
i oczyszczeniu, najważniejsze są ogniwa stacjonarne w całym zakresie mocy (od 1 kWe
do 200 kWe i wyżej). Na rysunku 1 podano udziały paliw dla stacjonarnych ogniw małej
mocy, z czego około 50% stanowi udział gazu ziemnego, około 45% wodoru, który obecnie
w przeważającej części również jest wytwarzany z gazu ziemnego. Wysoki udział wodoru
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związany jest głównie z ogniwami pracującymi okresowo. Inne paliwa wtórne, np. gaz
płynny czy propan, także mogą pochodzić z procesów przeróbki gazu ziemnego. Rysunek 2
przedstawia udziały paliw w zastosowaniu do ogniw stacjonarnych średniej i dużej mocy
gdzie udział gazu ziemnego jest dominujący. Na obecnym etapie rozwoju ogniw paliwowych
znaczny udział w partycypacji kosztów mają drogie materiały (głównie elektrody), wysokie
koszty pozyskania wodoru oraz jego magazynowanie i transportu w postaci sprężonej lub
ciekłej, dlatego ogniwa paliwowe są jeszcze zbyt drogie w porównaniu z technologiami klasycznymi. Oczywiście koszty jednostkowe energii są zróżnicowane w zależności od rodzaju
ogniwa i jego zastosowania. Dla zastosowań niszowych, przede wszystkim dla wojska lub
w rejonach odległych od infrastruktury energetycznej ogniwa paliwowe stają się już obecnie
konkurencyjne.

Gaz ziemny
Wodór
Benzyna
Biopaliwa
Gaz páynny
Propan

Rys. 1. Rodzaj paliwa wykorzystywanego w nowych ogniwach stacjonarnych o mocy poniżej 10 kW,
2004 r. [3]

Gaz ziemny
Biogaz
Gaz wĊglowy
Wodór
Benzyna
Dwumetyloeter

Rys. 2. Rodzaj paliwa stosowanego w nowych stacjonarnych ogniwach paliwowych o mocy powyżej
10 kWe, 2004 r. [3]

3.

TRANSPORT GAZU ZIEMNEGO POD POSTACIĄ HYDRATÓW

Transport gazu ziemnego jest jednym z elementów w jego zagospodarowaniu, który
można klasyfikować w zależności od metody przesyłu zawartej w nim energii:
1) poprzez przemiany fizyczne gazu: zamiana fazy gazowej na fazę ciekłą w technologii LNG
(liquifield natural gas), wykorzystanie zjawiska adsorpcji w technologii ANG (adsorbed
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natural gas) [4], sprężanie fazy gazowej w technologiach PNP (pipelined natural gas)
i CNG magazynowany w zamkniętych zbiornikach lub zwojach rurek oraz w technologii
NGH (natural gas hydrates) w wyniku zamiany fazy gazowej na fazę stałą w procesie
tworzenia się hydratów;
2) poprzez przemiany chemiczne w technologii GTL (z gazu ziemnego otrzymuje się ciekłe
węglowodory), w produkcji metanolu i innych substancji;
3) poprzez konwersję energii chemicznej gazu ziemnego na inny rodzaj energii (np. produkcja energii elektrycznej w turbinach gazowych lub ogniwach paliwowych).
Tradycyjnie transport gazu ziemnego odbywa się dwoma metodami: z wykorzystaniem
rurociągów przesyłowych PNG i poprzez transport morski zbiornikowcami skroplonego
gazu ziemnego (LNG). Obie technologie dotyczą zazwyczaj długoterminowych kontraktów,
ze względu na ogromne nakłady finansowe związane z dużymi ilościami i odległościami
przesyłanego gazu ziemnego. Podstawowe nakłady inwestycyjne związane są z budową rurociągu wraz armaturą lub/i instalacją do skraplania, transportem LNG i jego regazyfikacją
do stanu gazowego. Obecnie w sferę zainteresowań, głównie pod kątem eksploatacji złóż
poza bilansowych, wchodzą nowe technologie związane z mniejszą ilością magazynowanego
i przesyłanego gazu ziemnego: technologia GTL, metoda adsorpcyjna ANG, metoda oparta
o skraplanie termoakustyczne, transport na statkach CNG czy przesył energii elektrycznej
produkowanej w technologii GTW (gas to wire) oraz omawiana technologia NGH. Technologia GTW może mieć szansę powodzenia w zastosowaniach klasycznych do turbin oraz
w wykorzystaniu technologii ogniw paliwowych. Większość z wymienionych metod nie jest
jeszcze przystosowane komercyjnie, ale tempo ich badań i rozwoju jest progresywne. Badaniami nad magazynowaniem i transportem gazu ziemnego pod postacią hydratów zajmuje
się wiele jednostek naukowo badawczych wspieranych programami rządowymi, w tym:
MSU (Mississippi State University) wspierany przez DOE (U.S. Department of Energy),
MES (Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.), BG (British Gas Group) czy NTNU
(Norwegian University of Science and Technology) wspierany przez RCN (Research Council
of Norway). W tych krajach powstały pilotażowe instalacje do produkcji papki hydratowej,
papki hydratowo-olejowej i granulatu. Znane jest wiele metod produkcji, magazynowania
i transportu hydratów z gazu ziemnego, które dokładnie opisano w pracy [5].
Podczas egzotermicznego procesu tworzenia się hydratów składniki gazu ziemnego
wchodzą w strukturę krystaliczną wody, kondensując do małej objętości. Ilość gazu ziemnego zmagazynowana pod postacią hydratów zależy od składu gazu, od wielkości i rodzaju
uwięzionej cząsteczki, rodzaju struktury krystalicznej hydratu (sI, sII, sH), upakowania sieci
oraz dodawanych promotorów dla tworzenia się hydratów. Klasyczną pozycją o hydratach
gazowych jest książka Sloana [6]. Ilość gazu ziemnego zawarta 1 w m3 sieci krystalicznej
hydratu przeliczona na warunki normalne fazy gazowej wynosi średnio od 140 do 180 m3n.
Metanu w postaci gazowej z 1 m3 jego hydratu wydziela się 164 m3n, podczas gdy z 1 m3
ciekłego metanu (pod ciśnieniem atmosferycznym) wydziela się aż 622 m3n. Po regazyfikacji
1 m3 LNG w zależności od składu otrzymuje się 560÷600 m3n gazu ziemnego. Natomiast gdyby
przesyłano metan wysokociśnieniową siecią przesyłową pod ciśnieniem 7 MPa w temperaturze
25oC, wtedy z 1 m3 sprężonego metanu można otrzymać tylko 74 m3n gazowego metanu. Dla
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technologii NGH przedstawiono na rysunku 3 (we współrzędnych ciśnienie-temperatura)
obszar produkcji oraz dwa dogodne obszary transportu i magazynowania hydratów gazu
ziemnego. Produkcja hydratów odbywa się w niskich temperaturach otoczenia pod wysokimi
ciśnieniami (65÷90 bar). Pierwszy obszar transportu i magazynowania dotyczy ciśnienia około
atmosferycznego w zakresie temperatury od –20°C do –5°C, natomiast dla obszaru drugiego
temperatury są dodatnie około 2÷3°C, w zakresie ciśnienia równowagowego od 14 bar do 27
bar. Transport hydratów gazu ziemnego w temperaturach ujemnych wydaje się być bardziej
optymalny, ze względu na ciśnienie prawie atmosferyczne, temperatury niezbyt niskie oraz
tworzenie się na powierzchni hydratu warstwy lodu blokującego przedostawanie się gazu na
zewnątrz. Konsekwencją tego są lżejsze zbiorniki w odniesieniu do magazynowanej masy
hydratu, aczkolwiek podczas transportu hydratów wymagana jest dobra izolacja cieplna.
Technologia BG podczas produkcji, magazynowania i transportu pozyskuje papkę hydratową
w temperaturach dodatnich i wysokich ciśnieniach, natomiast w technologiach MES i NTNU
transport i magazynowanie jest w warunkach atmosferycznych i temperaturach ok. –10°C,
przy czym NTNU proponuje dodatkowo technologię papki hydratowo-olejowej.

Rys. 3. Obszary PT produkcji i transportu hydratów gazu ziemnego [5]

Podobnie jak w przypadku LNG transport gazu ziemnego metodą NGH można podzielić
na etapy:
1. produkcja hydratu z gazu ziemnego,
2. przygotowanie i transport hydratu,
3. rozładunek i odzysk gazu z hydratu.
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Więcej informacji dotyczących technologii NGH przedstawiono w pracy [5]. W metodzie
NGH warunki transportu są dogodne i bezpieczne, ponieważ kryształy hydraty neutralizują
wybuchowa naturę gazu ziemnego w mieszaninie z powietrzem, a dodatkowo niskie koszty
utrzymania hydratu podczas transportu są mocnym argumentem przemawiającym za dalszym
rozwojem technologii NGH. Do podstawowych atrybutów technologii NGH zalicza się: prostota technologii, małe wymagania co do ciśnienia i temperatury, niskie koszty inwestycyjne
i operacyjne, możliwość zagospodarowania istniejącej infrastruktury, w tym przystosowanie
do tego celu tankowców przewożących ropę naftową. Oprócz transportu morskiego można
wykorzystać transport kołowy ze względu na wysoki współczynnik masy transportowanego
gazu do masy zbiornika oraz możliwość dopasowania wielkości ładunku do potrzeb odbiorców.
Prace związane z przystosowaniem cystern do przewozu hydratów są prowadzone w Australii
(Woodside Offshore Petroleum we współpracy z Uniwersytetem Curtin). Technologia NGH
nadaje się zatem szczególnie do zagospodarowania mało ekonomicznych złóż gazu ziemnego i gazów technologicznych. Dotychczas nie mamy jeszcze komercyjnej wersji produkcji,
transportu i magazynowania gazu ziemnego pod postacią hydratów. Unikalne właściwości
fizyczne hydratów pozwoliły wykorzystać hydraty gazów nie tylko do magazynowania
i transportu gazu ziemnego, ale też do separacji niektórych jego składników, między innymi:
do oczyszczenie gazu ziemnego z kwaśnych składników (siarkowodór i dwutlenek węgla)
czy rozdzielanie metanu od azotu i wyższych węglowodorów. Znane są też inne technologie
oparte o specyficzne właściwości hydratów, w tym: odsalanie wody morskiej, rozdzielanie
blisko wrzących substancji chemicznych, w technologii wytwarzania papieru, jako magazyn
zimnej energii w okresie szczytowym, zatłaczanie dwutlenku węgla na odpowiednią głębokości, w zastosowaniach bioinżynieryjnych, w przemyśle spożywczym i do wielu innych
zastosowań.

4.

SKRAPLANIE TERMOAKUSTYCZNE

Skroplony gaz ziemny LNG jest jedną z dwóch głównych form transportu gazu ziemnego
do odbiorców. Głównymi ogniwami technologii LNG są: skraplanie gazu, transport tankowcami oraz regazyfikacja, czyli tak zwany łańcuch LNG (chain of service LNG). Problemy
bezpieczeństwa i ochrona środowiska związane z LNG przedstawiono w pracy [7]. W Polsce
dopiero rozpoczyna się budowę w Świnoujściu dużego terminalu rozładunkowego LNG,
z docelową dostawą 5 mld m3n rocznie gazu ziemnego. Oprócz dużych terminali LNG znane
są również małe instalacje produkowane przez wiele firm, w tym f-my Chicago Bridge &
Iron, Tractebel-Distrigaz czy Linde. Małe instalacje są wykorzystywane samodzielnie na
potrzeby lokalne, w tym między innymi do: szczytowego zapotrzebowania gazu ziemnego,
napędu pojazdów (głównie niskoprężnych) czy zasilanie gazem ziemnym miejscowości do
których nie dochodzi sieć dystrybucyjna. W Polsce pracuje w Odolanowie od drugiej połowy
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku instalacja skraplania zaazotowanego gazu ziemnego
do produkcji helu. Tematem niniejszej pracy jest nowa metoda termoakustycznego skraplania małych ilości gazu. Technologię akustycznego skraplania gazu ziemnego TAD-OPTR
(Thermo Acoustic Driver- Orfice Pulse Tube Refrigerator) zaproponowano w 1997 roku,
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którą zmodyfikowano w 2001 roku do bardziej wydajnej wersji TASHE-OPTR. W technologii TAD rozróżnia się cztery elementy (gorący wymiennik ciepła zasilany spalinami gazu
ziemnego, stos, zimny wymiennik ciepła chłodzony wodą i rezonator), w których następuje
zamiana energii cieplnej na energię akustyczną. Wytwarzanie dużej różnicy temperatur
w rezonatorze wypełnionym helem powoduje oscylację fali ciśnieniowej helu. W technologii TASHE (Thermo Acoustic Sterling Heat Engine) uzyskuje się bezpośrednio zamianę
energii cieplnej na energię oscylującej fali ciśnienia o wysokiej amplitudzie. OPTR oznacza
pulsacyjną rurę chłodzącą z dyszą, której nazwa związana jest z cyklicznym charakterem
zachodzących w niej procesów. Obecnie koncepcja rury pulsacyjnej intensywnie rozwija
się w zastosowaniu do gazowych chłodziarek kriogenicznych. Celem działania OPTR jest
zamienia energii akustycznej na „zimno”. Praca systemu OPTR jest podobna do chłodniczego obiegu Stirlinga w którym rozprężarkę zastąpiono rurą pulsacyjną (w której następuje
rozprężanie i sprężanie gazu), gorącym wymiennikiem ciepła, dyszą (kryzą) i zbiornikiem
wyrównawczym. W przypadku chłodziarki Stirlinga praca jest oddawana na zewnątrz, natomiast tutaj energia jest rozpraszana w postaci ciepła. W wersji TASHE OPTR osiąga się
znacznie niższą kriogeniczną temperaturę –240°C oraz sprawność odniesiona do Carnota
wzrasta z 25% do ponad 40%. Obecnie technologia TASHE-OPTR pozwala na otrzymanie
od 40 tys. do 80 tys. litrów dziennie skroplonego gazu ziemnego, przy czym możliwa jest
dalsze usprawnienie tej technologii. Metodę tą zaproponowała firma Praxair wspólnie z Los
Alamos National Laboratory [8]. Zastosowanie tej technologii skraplania gazu ziemnego może
być wielorakie: do odwiertów izolowanych, do zapotrzebowań szczytowych, na platformie
wydobywczej, do poboru paliwa do pojazdów z systemu przesyłowego czy do wydzielanie
(usuwanie) dwutlenku węgla z gazu ziemnego. Metoda może mieć też inne zastosowania
np. skraplanie biogazu albo do różnych celów chłodniczych. Zaletą metody jest brak części
ruchomych w niskich temperaturach, instalacja modułowa, wysoka sprawność, układ suchy
(brak smarów) i hermetycznie szczelny oraz może być przystosowana jako jednostka (instalacja) przewoźna. Literatura związana z termoakustycznym skraplaniem gazu, głównie gazu
ziemnego, jest bardzo bogata.

5.

TRANSPORT SPRĘŻONEGO GAZU ZIEMNEGO (CNG)

Z definicji sprężony gaz ziemny CNG dotyczy raczej gazu magazynowanego lub
transportowanego w ciśnieniowych zbiornikach, aniżeli gazu technologii PNP (przesyłanie
gazu pod ciśnieniem gazociągiem). W przypadku gdy technologia PNP jest problematyczna,
z powodów technicznych lub ekonomicznych, wykorzystuje się zbiorniki wysokociśnieniowe lub zwoje rurek o odpowiedniej średnicy i długości. Tego typu transport dotyczy przede
wszystkim eksploatacji mało opłacalnych złóż gazu ziemnego, zwykle jego transportu na
krótkie odległości czy poboru gazu na platformie na głębszym morzu, w przypadku nieopłacalności budowy gazociągu. Pierwsze próby transportu gazu ziemnego w butlach do
celów komercyjnych wykonano w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku przez Columbia
Gas Company. Ograniczenia tej metody były czysto materiałowe i podyktowane względami
bezpieczeństwem. Butle te miały grube stalowe ściany i duży ciężar, który ostatnio w związ907

ku ze stosowaniem innego rodzaju stali, spieku aluminiowego oraz rozwojem technologii
kompozytów ulega znacznemu zmniejszeniu (nawet o 40%). Około 15 lat temu f-ma Cran &
Stennings Technology Inc. przedstawiła projekt transportu gazu ziemnego na statku (patenty
amerykańskie 5803005 i 5839383), w temperaturze pokojowej pod ciśnieniem ponad 200 bar
w nawiniętych zwojach grubościennych rurek o małej średnicy („coselle”), umieszczonych
w cylindrycznym zbiorniku [9]. Przekrój i wymiary pojedynczej „cosselle”, nazywanej dalej
zbiornikiem rurek, przedstawiono na rysunkach 4 i 5.

Rys. 4. Przekrój zbiornika rurek [10]

Rys. 5. Wymiary przeciętnego zbiornika rurek [10]

Wymiary pojedynczego zbiornika rurek podane na rysunku 5 pozwalają magazynować
ok. 85 tys. m3n gazu ziemnego. Na statku znajduje się kilka pojedynczych zbiorników rurek,
których rozmiar ma zakres 15÷20 metrów średnicy, od 2,5÷4,5 metra wysokości. Zbiornik rurek waży około 550 ton. Konstrukcja taka poprawia bezpieczeństwo w porównaniu
z konwencjonalnymi zbiornikami ciśnieniowymi. Podobne metody (grubsze rurki, odpowiednie
zbiorniki i tworzywa kompozytowe) są obecnie wykorzystywane przez inne f-my: Trans Ocean
Gas, Trans Canada CNG Technologies Ltd. i Knutsen O.A.S Shipping of Norway. Trochę inny
sposób transportu CNG zaproponowano w EnerSea Transport LLC [11], w którym gaz ziemny
jest sprężany do wartości ciśnień takich jak w poprzednich metodach i następnie ochładzany do
temperatur w zakresie od –18°C do –40°C. Na specjalnie skonstruowanych statkach o wymiarach
dostosowanych do ilości ochłodzonego sprężonego gazu ziemnego znajduje się system rur, ze
stali węglowej o średnicy 42 cali, ułożony poziomo albo dla mniejszych przewozów piono908

wo. Rury są izolowane cieplnie od otoczenia w odpowiednich zbiornikach. Metodą ta można
przewozić maksymalnie do około 20 mln m3n (1100 mmscf) gazu ziemnego. Dla powyższych
metod CNG najtańszy jest transport morski, ale też stosuje się transport na mniejszych basenach
wodnych, kolejowy i kołowy. Promotorem technologii transportu gazu metodą CNG może
szybko rozwijający się rynek gazu ziemnego jako paliwa motoryzacyjnego [12].

6.

SPRĘŻONY GAZ ZIEMNY (CNG) DO POJAZDÓW

W eksploatacji paliw do celów motoryzacyjnych korzystny jest wzrost w ich składzie
stosunku ilości wodoru do węgla, co podano w następującym szeregu: olej napędowy, benzyna,
propan/butany, metan, metanol aż do paliwa przyszłości wodoru. Gaz ziemny jest gotowym
paliwem naturalnym, podlegającym jedynie operacjom fizycznym przed jego wykorzystaniem
jako źródła energii. Dostęp do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej oznacza praktycznie stałe
i nieprzerwane korzystanie z gazu ziemnego jako paliwa w dowolnych punktach sieci, w tym
w gospodarstwach domowych. Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów posiada szereg
zalet związanych z jego właściwościami chemicznymi, uwarunkowaniami eksploatacyjnymi,
ekonomią i ekologią. Do najważniejszych zalet można zaliczyć: transport paliwa (głównie
odbywa się gazociągami czyli niezależny od pogody i transportu drogowego), tańszy od
innych paliw, zamknięty system napełniania od gazociągu po silnik, łatwość zapłonu silnika
przy niskiej temperaturze (paliwo jest zawsze w stanie gazowym), bezstukowe spalanie (wysoka liczba oktanowa), mniejsze zużycie oleju silnikowego i zwiększona żywotność silnika
w związku z lepszym smarowaniem gładzi cylindrów, konkurencyjność poprzez obniżenie
kosztów eksploatacyjnych, dywersyfikacja paliw i wzrost bezpieczeństwa dostaw (poprzez
zróżnicowanie paliw, dostawców i odbiorców), niższe koszty związane z ekologią, zmniejszony
hałas i wibracje w pojeździe. Niestety są też i wady, między innymi: nieznaczne zmniejszenie
mocy silnika i szybkości poruszania się pojazdu, mniejszy zasięg jazdy bez konieczności
tankowania czy konieczność stosowania materiałów lekkich celem zwiększania ładowności
pojazdu i zapewnienia mniejszego spalanie gazu. Gaz ziemny jest bezpieczniejszy od innych
paliw, ponieważ jest dużo lżejszy od powietrza i łatwo rozprzestrzenia się w atmosferze, co
minimalizuje zagrożenie nawet przy jego zakresie samozapłonu pod ciśnieniem atmosferycznym (5÷15%). Poza tym temperatura zapłonu jest wyższa od innych stosowanych paliw.
Dokładną charakterystykę gazu ziemnego jako paliwa do pojazdów podano w pracy [13].
Jedną z najważniejszych zalet gazu ziemnego są jego walory ekologiczne. Z silników benzynowych i dieslowskich emitowane są uciążliwe i szkodliwe dla ludzkiego zdrowia węglowodory wyższe, benzeny, ołów i związki siarki. Procentową redukcję ilości produktów spalania
w pojazdach na gaz ziemny w porównaniu z samochodami na benzynę i olej napędowy podano
w tabeli 1. W dużych aglomeracjach miejskich wykryto ścisły związek pomiędzy stopniem
zanieczyszczenia powietrza a wzrostem zachorowań rakotwórczych i zgonów.
Największa trudność eksploatacyjna związana jest z zbyt dużym stosunkiem masy zbiornika do masy transportowanego (magazynowanego) gazu ziemnego. Sprężanie do ciśnienia
20 MPa i wyższego lub skraplanie gazu ziemnego są jedynymi praktycznie opanowanymi
metodami magazynowania odpowiedniej ilości paliwa na jednostkę objętości.
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Tabela 1
Redukcja zanieczyszczeń odniesiona do benzyny i oleju napędowego [13]
Substancje

Benzyna

Diesel

Dwutlenek węgla

24%

10%

Tlenek węgla

76%

porównywalna

Tlenki azotu

83%

80%

Węglowodory oprócz metanu

88%

80%

Benzen

99%

97%

Ołów

100%

brak

Ozon

85÷90%

Oczywiście bada się też inne metody magazynowania gazu ziemnego w małej objętości,
w tym zbiorniki z czynnikiem adsorpcyjnym (adsorbent węglowy o odpowiedniej porowatości), który dla tej samej ilości magazynowanego gazu umożliwia zmniejszenie ciśnienia.
W ostatnich latach szybko rozwijają się technologie kompozytów (włókna aramidowe (kevlar), szklane i węglowe), dlatego waga zbiorników znacznie zmalała przy jednoczesnym
podwyższeniu wytrzymałości materiałów. Zbiorniki sprężonego gazu ziemnego (CNG) są
testowane na zagrożenia mechaniczne i termiczne. Dotychczas nie było pożaru lub eksplozji
związanej w samochodzie napędzanej gazem ziemnym. Gaz ziemny jako paliwo do pojazdów w postaci CNG powinien być głównie wykorzystywany w aglomeracjach miejskich:
przez tabor transportu komunalnego, transport wewnętrzny w przedsiębiorstwach, taksówki
i samochody osobowe. W miastach jakaś część pojazdów użyteczności publicznej powinna
korzystać z CNG, chociażby w terenie najbardziej zagrożonym ekologicznie, jakimi są centrum
i dzielnice zabytkowe, czego przykładem jest Goteborg (siedziba fabryki Volvo) i Madryt.
Surowe normy czystości spalin i ostre kryteria ich pomiaru oraz wyższe koszty wytwarzania
silnika diesla dla wysokiej poprzeczki parametrów ekologicznych promują w najbliższych
latach szybki rozwój produkcji autobusów miejskich napędzanych na gaz ziemny, pomimo
lansowanej opcji głębokiego odsiarczania olejów napędowych. Duże znaczenie może mieć
zmiana struktury stacji paliw, w których możliwe będzie nabycie: benzyn silnikowych, oleju
napędowego, propanu-butanów, sprężonego i skroplonego gazu ziemnego, biopaliw, metanolu, eteru metylowego, wodoru i możliwości ładowania akumulatorów. W wielu pojazdach
wersja dwóch paliw (np. gazu ziemnego i benzyny ) ma największą szansę powodzenia.
Stosownie do danych IANGV (International Association of Natural Gas Vehicles) pojazdów
napędzanych gazem ziemnym jest obecnie 6,1 miliona przy ponad 10 tys. obsługujących je
ogólnodostępnych stacji tankowania. Ponadto, głównie w USA istnieje około 34 tys. własnych (wewnętrznych i domowych) punktów dostępu do sieci gazu ziemnego. Aktualną ilość
pojazdów i stacji paliw w krajach dominujących podano w tabeli 2. Największą dynamikę
wykorzystania gazu ziemnego do pojazdów mają kraje azjatyckie i Ameryki Południowej.
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W Polsce na dzień dzisiejszy eksploatuje się około 1200 pojazdów, w tym 170 autobusów,
które są zaopatrywane przez 23 stacje ogólnodostępne i ponad 20 stacji wewnętrznych.
Tabela 2
Kraje o największej liczbie pojazdów (dane 2006–2007)
Kraj

Liczba
pojazdów

Liczba ogólnodostępnych stacji
tankowania

Liczba
pojazdów

Liczba ogólnodostępnych stacji
tankowania

Argentyna

1 459 235

1 400

Chiny

127 100

355

Brazylia

1 357 240

1 410

Kolumbia

100 000

90

Pakistan

1 300 000

1 230

Egipt

67 265

99

Włochy

410 000

558

Ukraina

67 000

147

Indie

334 660

321

Boliwia

57 400

87

Iran

263 660

199

Bangladesz

54 715

118

USA

146 900

1 340

Niemcy

54 770

700

Kraj

Wzrost zainteresowania gazem ziemnym i szybki rozwój technologii CNG dla pojazdów
oraz ekonomii na niej opartej wymaga ujednolicenia zaleceń w formie przepisów międzynarodowych, aczkolwiek regulacje i przepisy dotyczące pojazdów na gaz ziemny mają inny
status niż tworzone normy. Wymogi dla gazu ziemnego dotyczące właściwości eksploatacyjnych, warunków bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska przyrodniczego regulują normy
określane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny), ESC (European Standardization
Committee) i ISO (International Organisation for Standarization). W ISO opracowywaniem
norm dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym zajmuje się kilka komitetów i organizacji
krajowych w dziedzinach podanych w nawiasie: CEN/TC 326 (zaopatrzenie w gaz pojazdów
na gaz ziemny), ISO/TC 22/SC25 (pojazdy drogowe napędzane gazem ziemnym), ISO/TC
58/SC3/WG17 (zbiorniki wysokociśnieniowe do magazynowania gazu ziemnego), ISO/TC
193/WG2 (określanie jakości gazu ziemnego stosowanego jako paliwo dla pojazdów) oraz
Motor Vehicle Emmision Group (przepisy). W świecie promocją pojazdów na gaz ziemny
zajmują się między innymi takie organizacje jak IANGV, ENGVA (European Natural Gas
Vehicle Association), organizacja NGVC (Natural Gas Vehicle Coalition) zajmująca się rozwojem i wzrostem rynku gazu ziemnego dla pojazdów skupiająca przedsiębiorstwa naftowogazowe i motoryzacyjne oraz stowarzyszenie ACEA reprezentujące europejskich producentów
samochodów osobowych, samochodów dostawczych i autobusów.
7.

ROZLICZANIE GAZU ZIEMNEGO W JEDNOSTKACH ENERGII

Rozliczenie gazu ziemnego zazwyczaj odbywa się w jednostkach objętości dla warunków znormalizowanych, które jest jednak mało dokładne nie tylko ze względu na metodykę,
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ale głównie z powodu możliwości zmiany składu gazu w trakcie operacji jego transportu.
Do wyznaczenia gęstości względnej d (1) i gęstości ρ = 1/V lub objętości gazu ziemnego
w warunkach znormalizowanych (2) korzysta się z parametrów stanu i wartości współczynnika
ściśliwości Z dla gazu ziemnego. W Polsce stan normalny dotyczy (0°C i ciśnienie 1 bar) jest
stanem odniesienia do bilansowania i rozliczania objętości lub pośrednio energii zawartej
w gazie ziemnym. Znany jest jeszcze stan standardowy (15°C i 1 bar). Współczynnik Z oblicza
się z dokładnością do 0,1% (z wykluczeniem obszarów w pobliżu równowagi ciecz-para)
wykorzystując metodę SGERG-88 lub ekwiwalentną metodę AGA-92DC przedstawione
w normach ISO. Normę Zakładową ZN-G-4004:2001 oparto o metodę SGERG-88.

d
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U pow
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U

U D Z pow
D
U pow
Z
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Z

(1)

(2)

Wielkość K jest względnym współczynnikiem ściśliwości, indeks dolny n odnosi się
do warunków normalnych, pow do powietrza znormalizowanego, natomiast indeks górny
D oznacza warunki gazu doskonałego. W gazomierzach i zwężkach kryzowych stosuje się
trzy rodzaje przeliczenia objętości gazu z warunków rzeczywistych [Norma Zakładowa
ZN-G-4002:2001): PT, PTZ GNG. W przybliżonej metodzie PT nie uwzględnia się współczynnika Z, w metodzie PTZ jest uwzględniony bezpośrednio, natomiast w metodzie GNG
pośrednio stosownie do wzoru (2).
W związku z liberalizacją rynku gazowniczego pomiary ilościowe objętości gazu ziemnego wymagają dokładniejszych rozliczeń, co wiąże się dodatkowo z pomiarami wielkości
fizycznych gazu, bezpośrednio związanych z jakością gazu (jego składem). Do tego celu
wykorzystuje się wielkości kaloryczne: ciepło spalania lub wartość opałową i do pewnych
zastosowań liczbę Wobbego. Wartości wyrażone na jednostkę objętości należy przeliczyć
na warunki rzeczywiste lub odwrotnie z warunków rzeczywistych na warunki odniesienia.
Zatem do ilościowej i jakościowej charakterystyki gazu ziemnego należałoby mierzyć dla
warunków normalnych energię gazu na jednostkę objętości a jeszcze lepiej masy. Do wyznaczania własności kalorycznych (energetycznych) gazu stosowano dotychczas metody
pomiaru oparte o zjawisko spalanie nie mające znamion całkowitej ciągłości pomiaru, to
znaczy kalorymetry, wobbomierze albo metody wyznaczające skład gazu z którego określa
się wartości kaloryczne (dokładniejsze chromatografy gazowe). W związku z powyższym w
ostatnich latach do ciągłych pomiarów wartości kalorycznych gazu ziemnego z porównywalną
lub lepszą dokładnością do stanu poprzedniego wykorzystuje się właściwości fizyczne gazu,
podobne do technik określenia wartości współczynnika ściśliwości gazu. Do wyznaczenia
współczynnika Z konieczna jest znajomość składu gazu lub jego właściwości fizyczne (gęstość, stężenie dwutlenku węgla czy szybkość rozchodzenia się dźwięku w gazie). W podobny
sposób zaproponowano pomiar wartości kalorycznych, tak zwaną metodą korelacyjną opartą
o pomiary: spektroskopii w podczerwieni, szybkości rozchodzenia się dźwięku, przewodnictwa cieplnego gazu, przenikalności elektrycznej gazu, lepkości gazu czy ciepła właściwego.
Zasada metody określenia wartości kalorycznej gazu (ciepła spalania lub wartości opałowej
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czy liczby Wobbego) ma też cechy podobieństwa do sposobu wyznaczania w równaniach ISO
gęstości i współczynnika ściśliwości gazu, czyli poprzez stosowanie cztero-składnikowego
zastępczego gazu ziemnego, zawierającego dwie substancje palne (metan i węglowodór
zastępczy, zwykle propan lub butan) i dwie niepalne (dwutlenek węgla, azot). Zastępczy
węglowodór odwzorowuje właściwości fizyczne sumy pozostałych węglowodorów w gazie
ziemnym. Do scharakteryzowania takiej zastępczej mieszaniny konieczne jest do jej opisu
trzy parametry fizyczne lub dwa, gdy jeden z nich jest mierzony w funkcji parametrów stanu.
Czwarte równanie jest suma ułamków molowych lub wagowych mieszaniny.
Najlepszymi urządzeniami do pomiaru kaloryczności gazu ziemnego są obecnie chromatografy gazowe, w granicach dokładności pomiaru od 0,1 do 0,2%. W normie ISO 6976:1995
stabelaryzowano wartości kaloryczne dla wszystkich substancji gazu ziemnego odniesionej
do gazu doskonałego i dla następujących warunków odniesienia: na mol, na jednostkę masy
i jednostkę objętości. Chromatografy wypierają mniej dokładne kalorymetry i wobbomierze działające na zasadzie spalania gazu. Urządzenia pomiarowe bazujące na metodach
korelacyjnych służą do pomiaru ciągłego i mają dokładności pośrednie w zakresie od 0,3
do 05 %. Wśród wielu urządzeń wykorzystujących metodę korelacyjną do pomiaru wartości kalorycznych dostępnych na rynku w Polsce należy wymienić między innymi miernik
EMC 500 (patrz katalog katalog Gazomet). Urządzenie to jest wyposażone w trzy mierniki
następujących właściwości fizycznych gazu: ciepła właściwego, przewodnictwa cieplnego
i lepkości gazu, a także dodatkowo w czujnik stężenia dwutlenku węgla działający na zasadzie absorpcji promieniowania podczerwonego. W sieci wykonuje się pomiary bezpośrednio
w punktach odbioru gazu i w punktach reprezentatywnych. Celem przypisania kaloryczności
w sieci wykorzystuje się obliczenia symulacyjne, do czego wymagane są warunki brzegowe
strumienia i topologia sieci. Znana jest publikacja do wyznaczania energii gazu ziemnego,
norma ISO/DIS 15112:2004-09, Natural gas-energy determination. Najdoskonalszy byłby
pomiar wartości energii na jednostkę masy, np. stosując przepływomierze Coriolisa. Pomiar
masy jest szczególnie ważny do warunków ciśnieniowych z szybką zmianą temperatury.
Dobrym przykładem jest tankowanie w postaci sprężonej gazu ziemnego na stacjach paliw.

8.

PODSUMOWANIE

W pracy skupiono się na nowych technologiach związanych z transportem gazu ziemnego,
które opierają się o trzy zjawiska: hydratację, sprężanie i skraplanie. Metody te rozwijano
z myślą o złożach mało opłacalnych i transporcie gazu na krótkie odległości, ale nie ma żadnych przeciwwskazań ich wykorzystania dla innych warunków. Stopień zaawansowania każdej
z metod jest inny. Transport gazu ziemnego pod postacią hydratów nie jest jeszcze wykorzystywany komercyjnie, metoda termoakustycznego skraplania może być wykorzystana miedzy
innymi do zapotrzebowań szczytowych czy eksploatacji małych złóż, natomiast metodą CNG
w zbiornikach lub rurkach o małej średnicy można, na specjalnie przystosowanych statkach,
przewozić większe ilości sprężonego do 200 bar gazu ziemnego. Drugim kierunkiem który
omówiono dotyczy zastosowań energetycznych w technologiach ogniw paliwowych (FC)
i w pojazdach napędzanych gazem ziemnym oraz nowej metody pomiaru energii zawartej
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w gazie ziemnym. Obie metody FC i CNG rozwijają się bardzo progresywnie ze względu
na ich liczne zalety, w tym ekologiczne. Szczególnie duże nadzieje na przyszłość wiąże się
z ogniwami paliwowymi ze względu na ich różnorodność zastosowań w całym zakresie mocy.
Szybki wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny i jego ograniczone zasoby będą powodowały
wzrost cen, dlatego szuka się rozwiązań ścisłego ilościowo-jakościowego jego rozliczania.
Takie możliwości daje tylko szybkie i dokładne rozliczenie gazu ziemnego w jednostkach
energii. W związku z powyższym zaproponowano metodę korelacyjną opartą o pomiar różnych
właściwości fizycznych, która to metoda dla niektórych zestawów właściwości dorównuje
dokładności obliczeń kaloryczności opartej o pomiar składu chromatograficznie.
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PROCESY CHEMICZNE I ELEKTROCHEMICZNE
W WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGIACH
GAZU ZIEMNEGO
1.

WSTĘP

Przedstawiono kilka wybranych nowych technologii związanych z gazem ziemnym
wykorzystujących przemiany chemiczne. W ostatnich latach ukierunkowanie i rozwój wielu
technologii gazu ziemnego zapoczątkowały rozważania nad eksploatacją ekologiczną jego
złóż poza bilansowych (mało opłacalnych), których udział w globalnym zasileniu światowego
rynku gazu ziemnego może być znaczący. Przez złoża mało opłacalne rozumie się złoża małe,
częściowo wykorzystane, oddalone od systemów przesyłowych, złoża o dużej zawartości gazów kwaśnych, złoża technicznie trudne do ich eksploatacji oraz złoża w basenach wodnych
wymagające dużych nakładów ekonomicznych. Poza tym należałoby ostatecznie zagospodarować gaz ziemny towarzyszący ropie naftowej, często marnotrawiony technologicznie
poprzez spalanie w pochodniach oraz metan z odmetanowania kopalń. W Polsce do gazów
mało opłacalnych można zaliczyć gazy zaazotowane. W pracy omówiono wybrane przemiany
chemiczne i elektrochemiczne wykorzystujące gaz ziemny jako surowiec w procesach jego
reformingu (konwersji) koncentrując się na dwutlenku węgla jako czynniku konwertującym,
reforming do produkcji wodoru, metanolu, eteru metylowego DME (dimethyl ether) oraz
w technologii GTL (gas-to-liquid), która dotyczy produkcji z gazu ziemnego ciekłych węglowodorów. Omówiono też proces elektrochemiczny działania ogniw paliwowych.
2.

GAZ ZIEMNY JAKO SUROWIEC CHEMICZNY

Z gazu ziemnego poprzez gaz syntezowy (wodór + tlenek węgla) można otrzymać różnego rodzaju chemikalia, półprodukty, paliwa czy komponenty motoryzacyjne. Gaz ziemny
w porównaniu z węglem i ropą naftową jest proekologiczny. Dla uproszczenia opisu procesów
* Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock
** Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, Kraków
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konwersji węglowodorów wybrano dominujący w gazie ziemnym metan, jako reprezentatywny węglowodór (reakcje (1–5)). Do produkcji gazu syntezowego z gazu ziemnego stosuje
się następujące metody reformingu: a) parą wodną SMR (steam methane reforming) opisany
reakcją (1) i reakcją warunku granicznego (2), b) metoda półspalania POX (partial oxidation)
charakteryzowana reakcją (3), c) proces katalitycznego półspalania DPO (direct partial oxidation) ukierunkowany reakcją (4) oraz d) autotermiczny proces ATR (autothermal reforming)
łączący metodę endotermiczną SMR z egzotermicznymi metodami POX i DPO.
CH4+H2O ⇔ 3H2+CO

ΔH°298K = +206 kJ/mol

(1)

CH4+2H2O ⇔ CO2+4H2

ΔH°298K = +162 kJ/mol

(2)

CH4+0,5O2 ⇔ 2H2+CO

ΔH°298K = –36 kJ/mol

(3)

CH4+1,5O2 ⇔ CO+2H2O

ΔH°298K = –519 kJ/mol

(4)

CH4+CO2 ⇔ 2H2+2CO

ΔH°298K = +247 kJ/mol

(5)

CH4 ⇔ C+2H2

ΔH°298K = +75 kJ/mol

(6)

W konwersji gazu ziemnego do gazu syntezowego najważniejszą metodą praktyczną jest
SMR. W procesach półspalania wymagany jest zwykle tlen, którego wytwarzanie pochłania
około 40 % kosztów całego procesu, zatem nadzieją są nowe technologie, w tym selektywna
separacja tlenu z powietrza i oddzielanie wodoru, np. na membranie ceramicznej w procesie
ITM (ion transport membranes) [2]. Najmniej znany i dotychczas prawie nie stosowany jest
suchy reforming metanu (gazu ziemnego) DMR (dry methane reforming) opisany reakcją (5).
W obliczeniach pracy [3] dla procesu DMR dodano reakcje reformingu etanu. W przypadku
konwersji mokrych gazów ziemnych oraz oleju wykorzystuje się wstępny rozkład wyższych
węglowodorów (kondensatów) w tak zwanym procesie reformingu zintegrowanego. W procesach reformingu należy też uwzględnić reakcję rozkładu (6) i homogeniczną reakcję gazu
wodnego (7),
CO+H2O ⇔ H2+CO2

ΔH°298K = –41 kJ/mol

(7)

Gaz syntezowy i jego produkty otrzymuje się prawie zawsze w obecności katalizatora(ów),
których dobór ilościowy, ich aktywności i selektywności należą do podstawowych problemów
procesu reformingu. Produkty na bazie gazu syntezowego i przyporządkowane im katalizatory podano w pracy [4]. Na rysunku 1 przedstawiono większość produktów możliwych
do otrzymania z gazu syntezowego, w tym paliwa i ich komponenty: wodór, zastępczy gaz
ziemny (SNG; substitute natural gas), metanol, DME, syntetyczne wyższe węglowodory
otrzymywane w procesach Fischera-Tropscha (olej napędowy, benzyna, propan-butan (odpowiednik LPG (liquefield petroleum gas)), metylal (DMM; dimethoxy-methane) oraz etery
wykorzystywane w motoryzacji: eter metylowo-t-butylowy (MTBE; methyl-tertiary-butyl
ether), eter metylowo-t-amylowy (TAME; tertiary-amyl-methyl ether) a nawet etanol i jego
produkty, np. eter etylowo-t-amylowy (TAEE; tertiary-amyl-ethyl ether), eter etylowo-tbutylowy (ETBE; ethyl-tertiary-butyl ether). Omówienie zastosowań powyższych paliw
i dodatków motoryzacyjnych przedstawiono w pracy [5]. Przede wszystkim z gazu ziemnego
otrzymuje się wartościowe produkty petrochemiczne, np. olefiny C2–C4.
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Rys. 1. Produkty gazu ziemnego z wykorzystaniem procesów reformingu [1]

3.

SUCHY REFORMING

Głównymi substratami w procesie suchego reformingu (DMR) są metan i dwutlenek
węgla będące najprostszymi, tanimi i łatwo dostępnymi związkami węgla (C1). W technologii DMR, aczkolwiek w małej skali, wykorzystuje się gazy cieplarniane jakimi są zarówno
dwutlenek węgla jak i metan (silny efekt cieplarniany). Ilości dwutlenku węgla pochodzącego
z działalności ludzkiej są bardzo duże, oszacowane na 8÷9 Gt/rok, które są niemożliwe do
zagospodarowania, tym bardziej, że dwutlenek węgla jest najczęściej rozpraszany w atmosferze. Stosownie do reakcji (5), zapotrzebowanie ciepła w endotermicznym procesie DMR
jest większe niż dla innych reformingów (1–4). Poza tym w niższych temperaturach oraz pod
podwyższonym ciśnieniem następuje wytrącanie się dużej ilości depozytu węglowego (6)
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dezaktywującego katalizatory. W reformingach DMR i SMR stosuje się najczęściej katalizatory: Ni, Ru, Pt i Pd. W celu przeciwdziałania dezaktywacji katalizatorów w procesie DMR
zaleca się reformingi mieszane z parą wodną (SMR), poprzez dodatek tlenu oraz stosowanie
układów katalitycznych na odpowiednich nośnikach (γ-Al2O3, MgO), które wykazują większą odporność na zwęglanie. Inną zaletą reformingu mieszanego dla wybranej syntezy jest
możliwość doboru właściwego stosunku H2 do CO, celem otrzymania produktów podanych
na rysunku 1. Ideą przewodnią stosowania technologii DMR było zwiększenie w gazie syntezowym stosunku tlenku węgla do wodoru, który jest lepiej przystosowany do produkcji
oksoalkoholi, poliwęglanów i formaldehydu.
Znane są dwie technologie suchego reformingu: Sparg opracowany w Texasie przez
Sterling Chemical Inc i technologia Calcor, której schemat technologiczny w wersji ekonomicznej podano na rysunku 2. Technologia Calcor ukierunkowana jest na produkcję tlenku
węgla głównie z gazu ziemnego i gazu płynnego (LPG). Ciepło do procesu pochodzi ze
spalenia paliwa zmieszanego z gazem bogatym w wodór z pozostałości po reformingu. Rury
z katalizatorem są ogrzewane przeponowo. Skład katalizatora jest nieznany, przy czym jest
szczególnie odporny na tworzenie się depozytu węglowego. W układzie znajduje się wiele
wymienników ciepła i chłodnic (c.w.). Surowy gaz na wyjściu z reformera procesu Calcor
oczyszcza się od wodoru i resztek metanu (mniej niż 0,1% obj.) w celu otrzymania czystego
tlenku węgla. W tym zamiarze wykorzystuje się membrany lub niepokazaną na rysunku 2
niskotemperaturową zmiennociśnieniową adsorpcję PSA (Pressure Swing Adsorption), dla
której czystość produktu końcowego może wynosić nawet ponad 99,8% obj. tlenku węgla.

Rys. 2. Uproszczony schemat ekonomicznego procesu Calcom [1]
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Technologia Sparg jest procesem mieszanym SMR i DMR, to znaczy dwutlenek węgla
jest częściowo zastąpiony parą wodną. Pomimo wprowadzonej pary wodnej w temperaturach około 900oC nadal wytrącają się małe ilości sadzy na powierzchni katalizatora (niklu).
W związku z tym stosuje się dodatkowo pasywację powierzchni siarką, której rola polega
na ograniczaniu liczby centrów aktywnych tworzenia się depozytu węglowego, przy jednoczesnym zachowaniu znacznej aktywności katalizatora. Z pasywacją powierzchni związana
jest nazwa procesu Sparg (sulfur passivated reforming). Wysokie temperatury procesu Sparg
pozwalają na obniżanie w produkcie końcowym stężenia metanu. Oczywiście wzrost ciśnienia
wpływa korzystnie na tworzenie się metanu.
Warunki i możliwości wykorzystania suchego reformingu, jako jednej z wielu technologii
przetwarzania gazu ziemnego do celów energetycznych i chemicznych przedstawiono w pracy
[6]. Zaletą procesu DMR, w odniesieniu do innych metod reformingu, jest otrzymywanie
najwyższego stosunku ilości tlenku węgla do wodoru w gazie syntezowym oraz uzyskanie
CO o dużym stopniu czystości. Znaczny efekt cieplny endotermicznej reakcji (5) można
wykorzystać, w szczególnych przypadkach, do magazynowania i transportu energii cieplnej.
Dla technologii SMR taki projekt został już zrealizowany dzięki energii cieplnej z elektrowni
atomowej przy produkcji gazu syntezowego. Ciepło doprowadzone dla przebiegu reakcji
(1) zostało odzyskane w innym miejscu podczas przebiegającej w kierunku syntezy metanu.
Doskonałą możliwością wykorzystania technologii DMR są dostępne (chociaż rzadkie) złoża
gazu ziemnego zawierające duże stężenia ditlenku węgla, takie jak złoża w Terrell County
w Teksasie zawierające 45,7% obj. CH4, 53,9% obj. CO2, 0,2% obj. C2H6 i 0,2% obj. N2.
4.

TECHNOLOGIA GTL

Proces Fischer-Tropscha wykorzystuje się do przetworzenia gazu syntezowego w syntetyczne wyższe węglowodory, o czym decyduje temperatura, ciśnienie i rodzaj katalizatora,
zwykle na bazie SiO2: Cr, Mn, Fe, Co, Ni i Cu. Dla przykładu w temperaturze 330°C głównie
otrzymuje się benzynę i olefiny, natomiast w temperaturach od 180 do 250°C podstawowym
produktem jest olej napędowy i woski.
(2n+1)H2 + nCO → CnH2n+2 + n H2O

(parafiny)

(8)

2nH2 + nCO → CnH2n + nH2O

(olefiny)

(9)

Najczęściej używa się dwa typy reaktorów Fischera-Tropscha:
1) reaktor wypełniony złożem stałym zawartym w pionowych tubach chłodzonych zewnętrznie wodą,
2) reaktor z zawiesiną, w którym podgrzany gaz syntezowy jest wprowadzany od spodu
reaktora i rozprowadzany w ciekłym wosku i cząsteczkach katalizatora.
W technologii GTL katalizatorami zazwyczaj są żelazo (Fe) i kobalt Co). Katalizator
z żelaza jest tani, ale charakteryzuje się krótką żywotnością i jest przystosowany do stosunku
wodoru do tlenku węgla od 0,7:1 do 2:1, dlatego produkty zawierają więcej olefin o wyższej
wartości ciężaru cząsteczkowego. Natomiast dość drogi katalizator kobaltowy o długim
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czasie żywotności stosuje się do produkcji głównie parafin o niższym ciężarze cząsteczkowym. Podstawowymi produktami technologii GTL są ultra ekologiczne węglowodory ciekłe,
w tym paliwa silnikowe, które posiadają wysoką liczbę cetanową i wysoką zawartość wodoru
(obecne węglowodory nasycone i brak związków cyklicznych).
Technologią GTL jest zainteresowane większość firm z branży naftowo-gazowniczej,
które zarazem propagują waloryzację złóż mało opłacalnych poprzez nie komercyjną międzynarodową organizację GURF (Gas Utilization Research Group), z siedzibą w Houston.
Głównym zadaniem tej organizacji jest przedstawianie propozycji projektów do dalszego
opracowania procesowo-technicznego w ramach firm stowarzyszonych w tej organizacji. Na
świecie zidentyfikowano 32 projekty GTL, z czego kilka w fazie zaawansowanej realizacji
i 10 zaplanowanych do ich zakończenia w 2010 roku. Do najważniejszych projektów należą
instalacje ExxonMobil, Shell, Sasol, Chevron wspólnie z Sasol, Statoil, Conoco, Syntroleum
i Rentech. Globalna produkcja GTL w roku 2006 była około milion baryłek dziennie. Sasol
jest firmą południowo-afrykańską o dużym doświadczeniu w wytwarzaniu produktów naftowych opartych głównie o zgazowanie węgla, dlatego jest zaawansowana w realizacji dużych
projektów GTL. Przykładem są instalacje w Nigerii, Katarze i Wielkiej Brytanii (Foster
Wheeler Energy). Technologia Sasol, tak zwana technologia SPD (Slurry Phase Distillate),
dotyczy ulepszonego reaktora Fischera-Tropscha pracującego w zawiesinie z bardziej efektywnymi katalizatorami na bazie kobaltu i żelaza. Firma ExxonMobil opracowała metodę
zwaną AGC-21 (Advanced Gas Conversion) wykorzystującą w reaktorze Fischera-Tropscha
katalizator w zawiesinie z cienką warstwą wysokiej aktywności katalizatora kobaltowego.
Jednostkę testową dla tej technologii ulokowano w Baton Rouge (Louisiana). W Malezji od
roku 1993 pracuje jednostka GTL średniej skali (15,000 baryłek dziennie) firmy Stell, która
jest właścicielem procesu SMDS (Shell Middle Distillate Synthesis Process) porównywalnego z konwencjonalną rafinerią. Nawet mała firma badawczo-rozwojowa Rentach z Denver
w Colorado zbudowała 5 instalacji pilotowych (między innymi w Denver i Indiach) o wydajności 800 baryłek na dzień i opracowała zestawy robocze dla 19 katalizatorów. Kolejną firmą
badawczo-rozwojowa jest Syntroleum z Tulsa w Oklahomie, która przekazała licencję swojej
metody GTL między innymi do Enron, Texaco, British Petroleum i do Australii. W procesie
produkcji gazu syntezowego wykorzystuje się raczej powietrze a nie tlen co znacznie obniża
koszty, ale też rozcieńczony azotem gaz syntezowy zwiększa gabaryty aparatury. Metoda
Statoil do produkcji średnich destylatów wykorzystuje reforming parowy oraz typ reaktora
trójfazowego w zawiesinie. Statoil wspólnie z firmą Sasol testują pływające jednostki GTL.
W firmie Conocno gaz syntezowy otrzymuje poprzez częściowe utlenienie węglowodorów
gazu ziemnego tlenem. W metodzie tej do produkcji oleju dieslowskiego wykorzystuje się
odpowiednio spreparowany katalizator kobaltowy, po przetestowaniu 4500 katalizatorów,
osiągający wyższą konwersję metanu dla mniejszej ilości recykli. Wybrane f-my dla kilku
technologii GTL przedstawiono w tabeli 1.
Technologia GTL wspiera i niejednokrotnie wypiera technologię skraplania gazu ziemnego LNG (liquifield natural gas) ze względu na łatwiejszy transport i magazynowanie produktów oraz w perspektywie są możliwości obniżania kosztów produkcji. Dowodem tego jest
planowanie w najbliższej przyszłości budowy większej ilości instalacji GTL w porównaniu
do LNG (w sumie ponad 20 instalacji).
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Tabela 1
Uwarunkowania dla wybranych technologii GTL
Firma

Exxon

Shell

Sasol

Częściowe utlenianie tlenem (POX)

+

+

+

Reforming parowy (SMR)

+

Rentech

Syntroleum
+

+

Reforming autotermiczny (ATR)
– tlenem

+

– powietrzem

+

Złoże stałe

+

Złoże w zawiesinie (papka)

+

+

Katalizator – żelazo
Katalizator kobalt

+

+

+

+

+

+

+

+

Proces GTL obecnie ukierunkowany na złoża mało opłacalne, ale może być także
stosowany do złóż systemowych, a w odległej przyszłości być może do hydratów metanu. Ciekłe paliwa z technologii GTL są czystsze aniżeli paliwa produkowane z ropy
naftowej, a to z powodów: braku siarki (katalizatory procesowe wymagają jej usunięcia), braku związków aromatycznych (rakotwórcze i tworzące większą ilość sadzy) oraz
braku metali. Ekologiczne produkty syntetyczne technologii GTL mogą być użyte bezpośrednio lub mogą być mieszane z produktami petrochemicznymi, które są niższej jakości, celem spełnienia wymagań normatywnych dla środowiska. Stosownie do tabeli 2
nowe normy dotyczące siarki w paliwie dieslowskim są bardzo restrykcyjne, której ilość
w paliwie należy zmniejszyć o ponad rząd wielkości.
Tabela 2
Ekologiczna charakterystyka oleju dieslowskiego
Właściwości
Siarka [ppm]
Związki aromatyczne [%]

Stosowany surowy
olej dieslowski

Obecne wymagania dla
oleju dieslowskiego

Olej dieslowski
z technologii GTL

500

15

<1

około 30

około 30

<2

Technologia GTL jeszcze nie jest konkurencyjna dla klasycznych technologii produkcji paliw ciekłych. W technologiach GTL przybliżone koszty poszczególnych operacji
w zależności od opcji układają się następująco: 0÷40% produkcja tlenu, 20÷60% wytwarzanie
gazu syntezowego (najdroższy jest reforming parowy), 25% metoda Fischera-Tropscha, 15%
rozdzielanie (separacja) produktów.
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5.

PRODUKCJA PALIW Z GAZU SYNTEZOWEGO

Aktualnie gaz ziemny poprzez gaz syntezowy dominuje w produkcji głównych nośników
energii: wodoru, metanolu i DME. Polityka Unii Europejskiej (UE) dotycząca paliw przyszłości stawia na paliwa gazowe o największym stosunku wodoru do węgla (H/C): metan,
mieszaniny metanu z wodorom (Hythane) i ostatecznie wodór. Wartość opałowa wodoru na
jednostkę masy jest największa (120,1 MJ/kg) ze wszystkich znanych paliw. Wodór jako
źródło energii nowej generacji do zastosowań w urządzeniach spalinowych (silniki, turbiny)
lub ogniwach paliwowych jest bezdyskusyjnie najczystszym dostępnym nośnikiem energetycznym, a zarazem najpowszechniejszym pierwiastkiem występującym na kuli ziemskiej,
chociaż sam w przyrodzie nie występuje prawie w stanie wolnym. W produkcji światowej
wodór jest otrzymywany w ponad 60% za pomocą metod konwersji gazu ziemnego (głównie
metodą SMR, ale też POX i ATR), ale obecnie tylko około 4% wodoru ma zastosowanie
do celów energetycznych i to głównie do napędu silników i turbin gazowych. Produkcja
wodoru metodami konwersji gazu ziemnego odbywa się zazwyczaj centralnie w dużej skali,
ale rozwijają się także technologie małych konwertorów, instalowanych w miejscach użytkowania, w tym dla jednostek ogniwa paliwowego. W procesie konwersji gazu ziemnego
pierwszym krokiem jest bezwzględny wymóg odsiarczania paliwa gazowego (najczęściej
w obecności tlenku cynku), ponieważ związki siarki są trucizna dla katalizatorów w procesach konwersji. Dla dużych strumieni gazu, jeszcze przed właściwym odsiarczaniem, stosuje
się katalityczne (tlenki niklu i molibdenu lub kobaltu i molibdenu) uwodornienie związków
siarki do siarkowodoru. Kolejnym krokiem jest wzbogacanie gazu syntezowego w wodór
i obniżenie stężenia tlenku węgla, poprzez stosowanie odpowiednich katalizatorów i termodynamiczne uwarunkowania reakcji gazu wodnego (7). Obecnie do ostatecznego oczyszczanie
wodoru od pozostałych gazowych zanieczyszczeń stosuje się najczęściej metodę adsorpcji
zmiennociśnieniowej PSA (pressure swing adsorption). Czasami do wyeliminowania tlenku
węgla wykorzystuje się też metodę selektywnego utleniania gazu syntezowego. Inną metodą
produkcji wodoru może być połączenie konwersji SMR z selektywnym odzyskiwaniem wodoru
przez membranę palladową lub palladowo-srebrną. Do zastosowań lokalnych i dla małych
jednostek konwertorów rozważa się metody produkcji wodoru polegające na katalitycznym
lub/i termicznym rozkładzie węglowodorów, głownie metanu (6). Z termodynamicznego
punktu widzenia proces rozkładu metanu jest korzystny w wysokich temperaturach, w których
jedynym produktem gazowym jest wodór. W literaturze podano kilka metod dotyczących
rozkładu węglowodorów na węgiel i wodór: aerozolowy reaktor przepływowy do dysocjacji
gazu ziemnego o dużej wydajności w temperaturze 1700°C [7], wirowy reaktor przepływowy
[8], reaktor słoneczny do rozkładu metanu na stacjach paliw [9] czy katalityczny rozkład gazu
ziemnego dla ogniw paliwowych [10].
Do magazynowania wodoru wykorzystuje się obecnie głównie jego stan sprężony
i skroplony w bardzo niskiej temperaturze, co jest trudne technicznie do zrealizowania,
dlatego stosuje się między innymi metanol jako naturalny ciekły nośnik energii i łatwo reformowalny do wodoru. Metanol ma cechy paliwa ekologicznego (wpływa na zmniejszenie
warstwy ozonowej, niska emisja dwutlenku węgla), ale jego poważną wadą są właściwości
korozyjne, trudniejszy zapłon i spalanie wolniejsze od benzyny. Metanol może być dodatkiem
922

do benzyny lub paliwem samodzielnym, wykorzystywanym w silnikach spalinowych i pośrednio lub bezpośrednio w ogniwach paliwowych. Obecnie metanol w około 80% produkuje
się z gazu ziemnego, poprzez gaz syntezowy, do którego produkcji preferuje się metodę ATR.
Reakcje syntezy metanolu (10) i (11) przebiegają w reaktorze katalitycznym (CuO/ZnO/Al2O3)
w zakresie ciśnienia 4÷11 MPa oraz temperatury 320÷380°C. Technologia metanolu wykorzystująca dwutlenek węgla jako substrat pochodzący z reformingu redukuje emisję CO2.
CO + 2H2 ⇔ CH3OH

ΔH°298K = – 91 kJ/mol

(10)

CO2 + 3H2 ⇔ CH3OH + H2O

ΔH°298K = – 49 kJ/mol

(11)

Wśród katalizatorów należy jeszcze wymienić (Pd/SiO2) i (Pd/ZnO). Reakcje (10)
i (11) są słabo egzotermiczne, dlatego ciepło należy odprowadzić z układu reagującego, aby
utrzymywać żywotność katalizatora i zachować szybkość reakcji. Katalizator może również
ulegać dezaktywacji przez związki siarki i związki halogenowe mogące znajdować się
w gazie syntezowym oraz z powodu blokady fizycznej jego centrów aktywnych przez cząsteczki metanolu. Oddzielenie metanolu od pozostałości gazów syntezowych odbywa się
zazwyczaj za pomocą destylacji.
Eter dwumetylowy (DME) jest doskonałym paliwem i być może będzie jednym z paliw
przyszłości, ze względu na łatwość jego magazynowania (stan równowagi fazowej cieczpara, taki sam jak w przypadku gazu płynnego LPG) oraz w związku z jego wysoką liczbę
cetanową.). Do celów energetycznych DME może być wykorzystany do użytku domowego,
w ogniwach paliwowych, silnikach wysokoprężnych oraz jako alternatywa dla LPG (liquefield
petroleum gas) może stabilizować rynek gazu płynnego. Znane jest kilka procesów (w tym
Topsoe, APCI i NKK) do wytwarzania eteru DME, który może być otrzymywany z gazu
syntezowego (12) lub przez odwodnienie metanolu (13) w obecności katalizatora γ-Al2O3,
2CO+4H2 ⇔ CH3OCH3+H2O

ΔH°298K = +205,5 kJ/mol

(12)

2CH3OH ⇔ CH3OCH3+H2O

ΔH°298K = +23,4 kJ/mol

(13)

Produkcja DME z gazu syntezowego w procesie jednostopniowym (12) jest efektywniejsza niż w procesie dwuetapowym gaz syntezowy → metanol → DME. Katalizatorem
procesu jest mieszania katalizatora syntezy metanolu Cu/ZnO/Al2O3 i katalizatora odwodnienia metanolu γ-Al2O3, w zawiesinie z obojętnym olejem węglowodorowym. DME ma
podobne możliwości jak gaz płynny (propan-butan), a więc może stabilizować rynek gazu
płynnego. Poza tym DME może być wykorzystywany w zapłonie silnika wysokoprężnego
i do użytku domowego. W szeregu reakcji następczych można dalej metanol i DME przerobić
do benzyny.
6.

ZASADA DZIAŁANIA OGNIW PALIWOWYCH

Ogniwo paliwowe jest elektrochemicznym przetwornikiem energii chemicznej paliwa,
bezpośrednio na energię elektryczną i energię cieplną. Do najbardziej zaawansowanych
technologicznie ogniw paliwowych należą: alkaliczne AFC (alkaline fuel cell), kwasu fosforowego (fosforowe) PAFC (phosphoric acid fuel cell), membranowe PEMFC (proton exchange
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membrane fuel cell), bezpośrednie metanolowe (metanolowe) DMFC (direct methanol fuel
cell), tlenkowe (stałych tlenków) SOFC (solid oxide fuel cell) i stopionych węglanów (węglanowe) MCFC (molten carbonate fuel cell). Podstawowym nośnikiem energii zasilającym
anodę ogniwa jest wodór (ogniwo wodorowe) biorący udział w elektrochemicznej syntezie
wody. W niektórych typach ogniw paliwowych w reakcjach elektrodowych biorą udział
bezpośrednio także lekkie węglowodory, tlenek węgla i alkohole (metanol, etanol), których
produktami są woda i dwutlenek węgla. W pracy [11] dla wymienionych ogniw, w zależności
od typu ogniwa, podano reakcje elektrodowe, przepływ elektronów i jonów (OH–, H+, O2– czy
CO32–) pomiędzy elektrodami oraz reakcje sumaryczne. Dla przykładu, dla ogniwa SOFC
reakcje elektrodowe i sumaryczne dla trzech rodzajów paliw (wodoru, gazu syntezowego
i metanu) opisują reakcje (14)–(20):
katoda;

–

2O2 + 8e → 4O2–

(14)
–

anoda – paliwo: wodór

4H2 + 4O2– → 4H2O + 8e

(15)

reakcja sumaryczna

4H2 + 2O2 → 2H2O

(16)

lub
reakcja na katodzie jak powyżej
–

anoda – paliwo: gaz syntezowy

2H2 + 2CO + 4O2– → 2H2O + 2CO2 + 8e

(17)

reakcja sumaryczna;

2H2 + 2O2 + 2CO → 2H2O + 2CO2

(18)

lub
reakcja na katodzie jak poprzednio
–

anoda – paliwo: metan

CH4 + 4O2– → 2H2O + CO2 + 8e

(19)

reakcja sumaryczna

CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2

(20)

W każdym ogniwie elementarnym (pojedynczym) w wyniku przepływu elektronów na
zewnątrz ogniwa od anody do katody, zostaje wykonana praca elektryczna i wytwarza się
stały prąd o napięciu mniejszym od jednego wolta. Ogniwa o wyższej mocy, rzędu nawet
MWe, otrzymuje się poprzez łączenie ogniw elementarnych szeregowo i czasami równolegle
w zespół ogniw, nazywany stosem. Wykorzystanie ogniw paliwowych wymaga wielu urządzeń pomocniczych, w tym operacji dostarczania paliwa czy przemiennika z prądu stałego
na prąd zmienny. W pracach [11] i [12] przedstawiono dokładniejsze informacje dotyczące
budowy i pozytywów ogniw paliwowych, których najważniejszymi zaletami są: bezpośrednie
przetwarzanie energii chemicznej na energię elektryczną, modułowy system ich budowy,
szybkie przystosowanie się do zmiennego obciążenia energetycznego, dwu-trzykrotnie
wyższa sprawność elektryczna od sprawności silników i turbin w ich zakresach mocy, model
energetyki rozproszonej, układy skojarzone i kombinowane oraz walory ekologiczne (czyste
spalania oraz brak wibracji i hałasu). Tlenki NOx, SOx, COx oraz cząstki stałe są obecne
w układzie ogniwa paliwowego poniżej ilości normatywnie dopuszczalnych, przy czym ilości
NOx są śladowe w odróżnieniu od termicznego wysokotemperaturowego procesu spalania.
924

W pierwszej kolejności z gazu ziemnego usuwa się siarkę, stosując między innymi węgiel
aktywny, sorbenty zeolitowe i tlenek cynku. Oczywiście powyższe związki powstają wcześniej w produkcji wodoru, metanolu czy węglowodorów, ale są technologicznie kontrolowane.
Poza tym tlenek węgla jest substratem w ogniwach SOFC oraz MCFC a dwutlenek węgla
jest wymagany do utrzymania odpowiedniego stężenie jonów węglanowych w elektrolicie
ogniw MCFC.
Gaz ziemny jest aktualnie dominującym wodoro-nośnym surowcem stosowanym do
produkcji wodoru i zasilania ogniw paliwowych i zapewne będzie nim aż do znaczącego
wyczerpania się jego zasobów naturalnych. Główne powody do zastosowania gazu ziemnego
jako surowca do ogniw paliwowych są następujące: doskonała sieć przesyłu i dystrybucji,
znaczne globalne zasoby gazu ziemnego i ogromne zasoby hydratów metanu, mniejsza emisja
dwutlenku węgla niż dla innych paliw (niższy stosunek C/H), wyższe sprawności energetyczne (elektryczna i cieplna) wynikające z bezpośredniego zastosowania gazu ziemnego.
Udział gazu ziemnego do zasilania stacjonarnych ogniw paliwowych wynosi obecnie około
50%. W procesie przygotowania wodoru lub innego paliwa (metanolu czy gazu ziemnego),
przed ich wprowadzeniem do ogniwa należy usunąć związki siarki zatruwające katalizator
anodowy, a w przypadku ogniw niskotemperaturowych także tlenek węgla. Na rysunku 3
przedstawiono wykorzystanie gazu ziemnego do bezpośrednio lub pośredniego zasilania
ogniw paliwowych.

Rys. 3. Wykorzystanie gazu ziemnego w ogniwach paliwowych
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Również metanol jako paliwo do ogniw paliwowych ma szereg zalet: pozwala na
bezpośrednie elektrochemiczne jego spalenie w ogniwie DMFC, w konwersji zewnętrznej
łatwo otrzymuje się z niego w niskiej temperaturze wodór, posiada niski stosunek C/H, brak
w metanolu wiązań C-C zapobiega nadmiernemu tworzeniu się węgla pierwiastkowego
w reakcji katalitycznej, stan ciekły zapewnia korzystny stosunek masy do objętości, czyli
jest łatwy do transportu i magazynowania. W przypadku ogniw paliwowych konwersja metanolu parą wodną (reakcja (11) przebiegająca w odwrotnym kierunku) w obecności katalizatora jest najkorzystniejsza, który to proces wymaga jednak doprowadzenia ciepła oraz
tworzy dużą ilość zanieczyszczeń. W związku z powyższym stosuje się obecnie metodę
utleniającej konwersji parowej metanolu (21), która umożliwia prawie całkowitą konwersję
metanolu w obecności tlenków miedzi i cynku z dodatkiem glinu i cyrkonu jako katalizatorów.
2CH3OH + H2O +0,5 O2 ⇔ 2CO2 + 5H2

ΔH°298K = –143 kJ/mol

(21)

W szczególnych przypadkach, głównie w ogniwach z membranę polimerową, resztki
tlenku węgla należy usunąć w reakcji metanizacji lub utlenienia tlenku węgla w selektywnym
utleniaczu PROX (preferential oxidation step) z małą ilością powietrza.
7.

PODSUMOWANIE

Udział gazu ziemnego w globalnym jego zużyciu ma i będzie miał jeszcze długo rosnące
trendy. Gaz ziemny jest obecnie dominującym surowcem do produkcji wodoru (60%) i gazu
syntezowego, za pomocą metod reformingu podanych w niniejszej pracy. Z gazu syntezowego otrzymuje się różne produkty, których większość podano w tab. 1 W tej pracy omówiono w skrócie nowe technologie wykorzystujące gaz ziemny jako surowiec do produkcji
gazu syntezowego wykorzystany do otrzymywania produktów chemicznych (suchy reforming), paliw, produktów i półproduktów chemicznych (wodór, metanol i eter dwumetylowy) oraz paliw ciekłych za pomocą metody Fischer-Tropscha (technologia GTL).
Gaz ziemny może być także stosowany jako bezpośrednie lub pośrednie paliwo do ogniw
paliwowych.
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PROJEKTOWANIE TRAJEKTORII HORYZONTALNEGO
PRZEWIERTU STEROWANEGO**
1.

WSTĘP

Na potrzeby inżynierii i ochrony środowiska coraz częściej wykorzystuje się horyzontalne
przewierty sterowane. Proces wykonywania sterowanego przewiertu horyzontalnego składa
się z następujących etapów technologicznych: wiercenie otworu pilotowego, rozwiercanie
powrotne (jedno- lub wielokrotne), instalacja rurociągu.
Wiercenie otworu pilotowego jest najistotniejszą fazą wykonywania otworu. Otwór
pilotowy wykonuje się według założonego projektu przebiegu trajektorii. Jako narzędzie
urabiające w gruntach i skałach słabo zwięzłych stosuje się asymetryczny świder hydromonitorowy lub świder gryzowy. Sterowanie trajektorią osi wierconego otworu polega na ciągłym
lub okresowym pomiarze i weryfikacji położenia sondy znajdującej się w antymagnetycznym
łączniku, umieszczonym bezpośrednio za narzędziem wiercącym. Korektę kierunku wiercenia
uzyskuje się poprzez obrót żerdzi wiertniczych o kąt odpowiadający oczekiwanej zmianie.
W celu uzyskania przewidywanej końcowej średnicy otwór wiertniczy jest poszerzany
jeno- lub wielokrotnie. Po wykonaniu otworu pilotowego w miejsce narzędzia wiercącego
do znajdujących się w otworze wiertniczym żerdzi płuczkowych montuje się poszerzacz
skrawający lub gryzowy. Wciągając następnie poszerzacz do otworu pilotowego powiększa
się średnicę istniejącego otworu wiertniczego.
Ostatnim etapem wykonania sterowanego przewiertu horyzontalnego jest wciągnięcie
rury osłonowej. W tym celu do znajdującego się w otworze przewodu wiertniczego dokręca
się poszerzacz, łącznik obrotowy oraz głowicę wciągającą z wciąganą rurą. Zadaniem łącznika obrotowego (krętlika) jest zapobieganie przenoszenia obrotów i momentu obrotowego
z żerdzi płuczkowych na wciąganą rurę osłonową.
Skuteczność aplikacji technologii HDD uwarunkowana jest poprawnością zaprojektowania i wykonania trajektorii otworu. Projektując przebieg trajektorii horyzontalnego przewiertu
* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca zrealizowana w ramach badań wlasnych WWNiG
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sterowanego, należy wyznaczyć przestrzenne usytuowanie jej punktów charakterystycznych
(początek i koniec krzywienia) oraz parametry odcinków prosto- i krzywoliniowych (długość,
kąt odchylenia od płaszczyzny poziomej, azymut, intensywność skrzywienia). Następnie
z zadanym skokiem długości otworu (∆l) powinno się określić współrzędne przestrzenne
punktów tworzących oś otworu, lub obliczyć wielkości kąta odchylenia od płaszczyzny poziomej (εL) i kąta azymutu (βL) stycznej do trajektorii w wyznaczanych punktach.
Najczęściej przyjmowanym założeniem projektowym podczas ustalania przebiegu osi
horyzontalnego przewiertu sterowanego jest wzajemne usytuowanie punktu końcowego względem początkowego. Założenie to wynika z istniejącej i przyjętej do obliczeń morfologii terenu
i sprowadza się do apriorycznego ustalenia wartości przemieszczenia pionowego (H) oraz
przemieszczenia poziomego (A) punktu końcowego względem punktu początkowego. Ilość
i rodzaj dodatkowych danych projektowych (wielkości kątów wejścia i wyjścia, głębokość
przejścia pod przeszkoda terenową, dopuszczalne wartości promieni krzywizny odcinków
krzywoliniowych) oraz przyjęty algorytm obliczeń zależą od typu trajektorii horyzontalnego
przewiertu sterowanego i są pochodną takich czynników jak: warunki geologiczne i hydrogeologiczne, morfologiczne, istniejąca napowierzchniowa i podpowierzchniowa infrastruktura,
oraz techniczne i technologiczne możliwości wykonania otworu.
Na podstawie przyjętych danych projektowych podejmuje się decyzję o rodzaju przestrzennego przebiegu trajektorii horyzontalnego przewiertu sterowanego. Rozważa się
następujące warianty projektowania [6]:
− projektowanie trajektorii horyzontalnego przewiertu sterowanego w przestrzeni dwuwymiarowej,
− projektowanie trajektorii horyzontalnego przewiertu sterowanego w przestrzeni trójwymiarowej.
Projektowanie trajektorii otworów kierunkowych w przestrzeni dwuwymiarowej, pozwala na ustalenie przebiegu sterowanego przewiertu horyzontalnego w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do powierzchni terenu w następujących alternatywnych odmianach:
− trajektorii będącej kombinacją odcinków prosto- i krzywoliniowych,
− trajektorii o przebiegu krzywej łańcuchowej,
− trajektorii będącej nieregularną krzywą.
Procedura projektowa przebiegu trajektorii osi otworu kierunkowego w przestrzeni R3,
umożliwia zaprojektowanie przestrzennie zorientowanej krzywej łączącej wprowadzone
punkty docelowe.[4].
2.

PODSTAWY MATEMATYCZNE PROJEKTOWANIA TRAJEKTORII
BĘDĄCEJ KOMBINACJĄ ODCINKÓW PROSTO- I KRZYWOLINIOWYCH

Dobór rodzaju profilu trajektorii osi horyzontalnego przewiertu sterowanego zależy od
techniczno-technologicznych możliwości jego wykonania oraz wyników przeprowadzonej
kompleksowej analizy ekonomicznej przedsięwzięcia [1], [2]. Aktualny poziom rozwoju
techniki wiertniczej umożliwia wykonywanie otworów kierunkowych, których trajektoria
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jest przestrzennie usytuowaną krzywą, jednakże w większości przypadków przebieg osi
otworów kierunkowych projektuje się w jednej płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni
terenu. Tak zaprojektowana trajektoria osi otworu kierunkowego jest bowiem łatwiejsza
i tańsza w wykonaniu [3].
Przebieg osi sterowanego przewiertu horyzontalnego można zaprojektować jako odcinek
krzywoliniowy o stałym promieniu krzywizny (rys. 1a), lub kombinację odcinków prostoi krzywoliniowych (rys. 1b–e).
R1

a)

R2

b)
L1

R3

R1
R2

c)

d)

L1

L3

L2

R4

R2

e)

L1

L5
L3

Rys. 1. Profile osi horyzontalnych przewiertów sterowanych będące kombinacją odcinków prostoi krzywoliniowych; a) łuk o stałym promieniu krzywizny; b) odcinek prostoliniowy i łuk o stałym
promieniu krzywizny; c) odcinek prostoliniowy, łuk o stałym promieniu krzywizny, odcinek prostoliniowy; d) łuk o stałym promieniu krzywizny, odcinek prostoliniowy i łuk o stałym promieniu krzywizny; e) odcinek prostoliniowy, łuk o stałym promieniu krzywizny, odcinek prostoliniowy, łuk o stałym
promieniu krzywizny i odcinek prostoliniowy

Dla wszystkich trajektorii otworów kierunkowych będących kombinacją odcinków prosto- i krzywoliniowych, wykonywanych w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni terenu
można wyznaczyć zależności ogólne.
Przyjmując układ odniesienia oraz definiując wielkość i znak kąta odchylenia od płaszczyzny poziomej stycznej do trajektorii osi otworu wiertniczego (rys. 2) ustala się:
– przemieszczenie pionowe punktu końcowego względem punktu początkowego sterowanego przewiertu horyzontalnego:
n

H

¦H
j 1

j

(1)
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– przemieszczenie poziome punktu końcowego względem punktu początkowego sterowanego przewiertu horyzontalnego:

A

n

¦A

(2)

j

j 2

– długość trajektorii sterowanego przewiertu horyzontalnego:
n

L

¦L

(3)

j

j 1

H

0

H!
H

A

Rys. 2. Zależności geometryczne stosowane przy projektowaniu trajektorii horyzontalnego przewiertu
sterowanego w przestrzeni R2

W celu określenia przebiegu odcinków krzywoliniowych wyznacza się:
– promień krzywizny:

Rj

180
S  DLS j

(4)

– kąt przestrzennego skrzywienia

Gj

H j  H j1

dla εj > εj–1

(5a)

Gj

H j1  H j

dla εj < εj–1

(5b)

– rzut odcinka trajektorii osi otworu na płaszczyznę pionową:

Hj

R j  cos H j1  cos H j

dla εj>εj–1

(6a)

Hj

R j  cos H j  cos H j1

dla εj<εj–1

(6b)

– rzut odcinka trajektorii osi otworu na płaszczyznę poziomą:
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Aj

R j  sin H j  sin H j1

dla εj>εj–1

(7a)

Aj

R j  sin H j1  sin H j

dla εj<εj–1

(7b)

– długość odcinka:

Lj

S
Gj R j
180

(8)

Dla odcinków prostoliniowych określa się:
– rzut odcinka trajektorii osi otworu na płaszczyznę pionową:

Hj

L j  sin H j

(9)

– rzut odcinka trajektorii osi otworu na płaszczyznę poziomą:

Aj

L j  cos H j

(10)

A 2j  H 2j

(11)

– długość odcinka:

Lj
gdzie:

Aj – rzut j-tego odcinka na kierunek poziomy, [m];
DLSj – intensywność przestrzennego skrzywienia j-tego krzywoliniowego odcinka
otworu kierunkowego, [o/m];
δj – kąt przestrzennego skrzywienia ustalany pomiędzy j-tym a j–1-ym punkcie
charakterystycznym;
εj – kąt odchylenia od płaszczyzny poziomej trajektorii osi przewiertu horyzontalnego w j-tym punkcie charakterystycznym, [o];
Hj – rzut j-tego odcinka na kierunek poziomy, [m];
Lj – długość j-tego odcinka, [m];
Rj – promień krzywizny j-tego odcinka;
Analizując poszczególne typy profili trajektorii osi horyzontalnych przewiertów sterowanych przewiertów horyzontalnych w Zakładzie Wiertnictwa i Geoinżynierii Wydziału
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH wyprowadzono dodatkowe zależności matematyczne oraz
opracowano algorytmy umożliwiające przeprowadzanie wielowariantowych symulacji przebiegu osi otworu kierunkowego [5].
Mając wyznaczone punkty charakterystyczne Pj(Aj, Hj) dowolnego typu trajektorii osi
otworu kierunkowego, wykonywanego w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni terenu,
można z zadanym skokiem długości otworu (∆l) określić współrzędne przestrzenne punktów
pośrednich PL, znajdujących się pomiędzy punktami charakterystycznymi oraz wielkości
kąta odchylenia od płaszczyzny poziomej (εL) i kąta azymutu (βL) stycznej do trajektorii
w punktach pośrednich.
W tym celu niezbędne jest przyjęcie globalnego lewoskrętnego kartezjańskiego układu współrzędnych w punkcie początkowym otworu, oraz orientacja poszczególnych jego
osi w kierunkach: OX – geograficznym wschodnim, OY – geograficznym północnym,
OZ – pionowym.
Konieczne jest również określenie azymutu płaszczyzny (β) w której przebiegać będzie
projektowana trajektoria. Kąt ten jest wielkością stałą dla całej trajektorii (βL=β).
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Wartości kąta od płaszczyzny poziomej (εL) stycznej do trajektorii w punkcie pośrednim
PL, znajdującym się pomiędzy punktami charakterystycznymi Pj-1 oraz Pj w odległości od
początku otworu LL, mierzonej wzdłuż trajektorii, określa się z zależności:
− dla punktu PL leżącego na odcinku prostoliniowym, (εj=εj-1):

HL

Hj

(12a)

− dla punktu PL leżącego na odcinku krzywoliniowym, (εj>εj-1):

HL

j1
·
§
H j1  ¨¨ L L  ¦ L i ¸¸  DLS j
i 1
¹
©

(12b)

Współrzędne przestrzenne punktu pośredniego PL, znajdującego się pomiędzy punktami
charakterystycznymi Pj-1 oraz Pj, proponuję wyznaczać ze wzorów:
− dla punktu PL leżącego na odcinku prostoliniowym (εj=εj-1):
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− dla punktu PL leżącego na odcinku krzywoliniowym, dla którego (εj>εj-1):
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Algorytm i przykład obliczania przestrzennych współrzędnych osi otworu wierconego
w jednej płaszczyźnie i będącej kombinacją odcinków prosto- i krzywoliniowych przedstawiono w pracy [5].
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3.

PODSTAWY MATEMATYCZNE PROJEKTOWANIA TRAJEKTORII
O PRZEBIEGU KRZYWEJ ŁAŃCUCHOWEJ

Jedną z koncepcji projektowania przebiegu trajektorii osi horyzontalnego przewiertu sterowanego w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni terenu może być przyjęcie naturalnego
ugięcia kolumny rur okładzinowych [7]. Uwzględniając fakt, że jeden wymiar kolumny rur
okładzinowych (długość) jest niewspółmiernie większy od drugiego (średnica), proponowaną
konstrukcję można rozpatrywać jako linę zamocowaną na dwóch podporach o różniących się
wysokościach. Jako pierwsza podporę, przyjmuje się punkt początkowy otworu, drugą zaś
stanowi punkt docelowy, znajdujący się na głębokości Hk względem punktu początkowego
i w odległości Ak od prostej pionowej przechodzącej przez punkt początkowy horyzontalnego
przewiertu sterowanego.
W przyjętym modelu cięgna zakłada się, że sztywność poprzeczna zginania i skręcania
jest znikomo mała w porównaniu ze sztywnością wzdłużną, co dla kolumny rur okładzinowych nie jest prawdą i może powodować nieznaczne odstępstwa wartości obliczonych od
wartości rzeczywistych.
W celu określenia zależności pomiędzy kształtem i długością swobodnie zwisającej
kolumny rur okładzinowych o równomiernym ciężarze jednostkowym q, a występującymi
w niej siłami należy rozważyć znajdujący się w stanie równowagi odcinek AB o długości
ds (rys. 3).
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Rys. 3. Zależności geometryczne dla odcinka swobodnie zwisającej kolumny rur okładzinowych

Równanie krzywej łańcuchowej, opisujące kształt swobodnie zwisającej kolumny rur
okładzinowych o jednostkowym ciężarze własnym q = const, nie podlegającej odkształceniom
wzdłużnym, w układzie współrzędnych przedstawionym na rysunku 3, jest następujące [7]:
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Wstawiając do równania (16) warunek ψ(AK) = Hk (rys. 4) otrzymuje się związek pomiędzy wartością siły Npoz a stałą C1
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Rys 4. Krzywa łańcuchowa w lokalnym układzie współrzędnych Oηψ

Przyjmując dopuszczalną wartość siły Npoz, wynikającą z możliwości technicznych
urządzenia wiertniczego stosowanego podczas wciągania kolumny rur osłonowych można
wyznaczyć wartość stałej C1. Numeryczną metodę rozwiązania przedstawiono w pracy [7]
Po obliczeniu wartości stałej C1 można z zadanym skokiem długości otworu (∆l) określić współrzędne przestrzenne punktów pośrednich PL, znajdujących się na krzywoliniowej
części otworu. W tym celu niezbędne jest przyjęcie globalnego prawoskrętnego kartezjańskiego układu współrzędnych w punkcie początkowym otworu (BOP), oraz zorientowanie
poszczególnych jego osi w kierunkach: OX – geograficznym wschodnim, OY – geograficznym
północnym, OZ – pionowym.
Współrzędne przestrzenne wyznacza się z zależności:
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Wielkości kąta odchylenia od płaszczyzny poziomej (εL) stycznej do trajektorii
w punkcie PL, w odległości od wylotu otworu LL, mierzonej wzdłuż trajektorii, wyznacza
się wykorzystując wzór:
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Algorytm i przykład obliczania przestrzennych współrzędnych osi otworu o przebiegu
krzywej łańcuchowej przedstawiono w pracy [7].

4.

PODSTAWY MATEMATYCZNE PROJEKTOWANIA TRAJEKTORII
W PRZESTRZENI R3

W Zakładzie Wiertnictwa i Geoinżynierii Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
opracowano metodykę projektowania trajektorii osi horyzontalnego przewiertu sterowanego,
wykonywanego w przestrzeni trójwymiarowej [6]. Przebieg osi otworu proponuje się projektować jako złożenie kilku połączonych ze sobą elementów, z których każdy może przebiegać
w innej płaszczyźnie. Pojedynczy fragment trajektorii osi otworu kierunkowego, zawartej
między dwoma punktami Pj oraz Pj+1, może być odcinkiem prostoliniowym, krzywoliniowym lub ich kombinacją. Płaszczyznę projektową dla tego fragmentu trajektorii wyznacza
się przyjmując współrzędne przestrzenne punktów Pj i Pj+1 oraz wartości kąta odchylenia od
płaszczyzny poziomej i azymutu w punkcie początkowym Pj.
W celu wyznaczenia przestrzennego przebiegu elementu trajektorii osi otworu kierunkowego pomiędzy dwoma punktami P1 oraz P2, w proponowanej metodyce należy przyjąć
następujące założenia projektowe:
– lokalizację globalnego prawoskrętnego kartezjańskiego układu współrzędnych w punkcie
wylotu otworu, oraz orientacje poszczególnych jego osi w kierunkach: OX – geograficznym wschodnim, OY – geograficznym północnym, OZ – pionowym (rys. 5a);
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Rys. 5. Wyznaczanie lokalnego układu współrzędnych: a) orientacja punktów w układzie globalnym
→
OXYZ; b) wyznaczenie wektora T prostopadłego do płaszczyzny, w której przebiega odcinek trajektorii osi otworu; c) określenie osi lokalnego układu współrzędnych o′x′y′z′
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– określenie w układzie OXYZ współrzędnych punktu początkowego P1(x1, y1, z1) i końcowego P2(x2, y2, z2);
– ustalenie wartości kąta odchylenia od płaszczyzny poziomej ε1 i azymutu β1 odcinka
trajektorii osi otworu kierunkowego w punkcie początkowym P1;
– ustalenie, że projektowana trajektoria osi otworu przebiegać będzie w płaszczyźnie
wyznaczonej przez wersor stycznej do osi otworu w punkcie początkowym P1 oraz
punkt końcowy P2, a jej profil będzie łukiem, odcinkiem prostoliniowym lub ich kombinacją.
Aby określić przestrzenne współrzędne projektowanego odcinka trajektorii osi otworu
należy zdefiniować lokalny prawoskrętny układ współrzędnych o początku w punkcie P1.
→ →
→
W tym celu wyznacza się cosinusy kierunkowe wersorów s , t , oraz w.

sx
sy
sz

tx
ty
tz
gdzie:

> Y2  Y1

©
cos H1 sin E1 ½
°
cos H1 cos E1 ¾
°
sin H1
¿

½
°
°
°
Z 2  Z1 cos H1 sin E1  X 2  X 1 sin H1
°
&
¾
T
°
°°
X 2  X 1 cos H1 cos E1  Y2  Y1 cos H1 sin E1 °°
&
°°
T
¿

(22)

Y2  Y1 sin H1  Z 2  Z1 cos H1 cos E1
&
T

(23)

&
T
sin İ1  Z2  Z1 cos İ1 cos ȕ1 @ 2  > Z2  Z1 cos İ1 sin ȕ1  X 2  X1 sin İ1 @ 2 > X 2  X1 cos İ1 cos ȕ1  Y2  Y1 cos İ1 sin ȕ1 @ 2

wx
wy
wz

syt z  szt y ½
°
szt x  sx t z ¾
°
sxt y  syt x ¿

(24)

W celu określenia przestrzennego przebiegu odcinka trajektorii osi otworu kierunkowego
pomiędzy punktami P1, i P2 należy:
– transponować współrzędne punktów P1 oraz P2 z układu globalnego OXYZ do układu
lokalnego o′x′y′z′;
– wyznaczyć przebieg odcinka trajektorii osi otworu kierunkowego na płaszczyźnie π
określonej przez osie o′x′ i o′y′;
938

– transponować współrzędne odcinka trajektorii osi otworu kierunkowego z układu płaskiego o′x′y′ do układu globalnego OXYZ związanego z wylotem otworu.
Transformacja dowolnego punktu z układu OXYZ do układu o′x′y′z′ jest złożeniem
translacji i obrotu, a jego współrzędne w układzie lokalnym wyznacza się według wzoru:
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Profil trajektorii osi otworu kierunkowego pomiędzy punktem początkowym a docelowym może być łukiem o stałym promieniu krzywizny, odcinkiem prostym lub dowolną ich
kombinacją. Przebieg osi otworu na płaszczyźnie π wyznacza się wykorzystując zależności
geometryczne przedstawione na rysunku 6.

S

y'

P'2 (x'2 , y'2 )
Lp

Lk

P'HP (x'HP , y'HP )
R

G
P'(0,0)
1

S(R,0)

x'

Rys. 6. Przebieg trajektorii osi otworu kierunkowego składającej się z odcinka krzywoi prostoliniowego na płaszczyźnie π

Punkty tworzące odcinek trajektorii osi otworu kierunkowego w układzie lokalnym
o′x′y′z′ mają współrzędne P′i(x′i,y′i,0), a ich transformacja z układu o′x′y′z′ do układu OXYZ
będzie złożeniem obrotu i translacji. Współrzędne punktów trajektorii osi otworu kierunkowego w układzie OXYZ wyznacza się z zależności:
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Przy obecnie stosowanych technikach pomiarowych i nawigacyjnych, wykorzystywanych
podczas wiercenia otworów kierunkowych, zachodzi konieczność dokładnego określenia
wielkości kątów odchylenia od płaszczyzny poziomej ε i azymutów β dla poszczególnych
odcinków trajektorii osi otworu kierunkowego. W tym celu wykorzystuje się zależności:
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PODSUMOWANIE

Podczas projektowania trajektorii horyzontalnego przewiertu sterowanego należy alternatywnie rozważyć jej przebieg w przestrzeni dwu- lub trójwymiarowej. Dobór typu trajektorii
możliwy jest po uprzednim dokonaniu analizy warunków geologicznych, hydrogeologicznych,
morfologicznych, obecności napowierzchniowej i podpowierzchniowej infrastruktury, oraz
technicznych i technologicznych możliwości wykonania otworu.
Projektując trajektorię horyzontalnego przewiertu sterowanego w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni terenu należy dokonać wielowariantowej symulacji jej przebiegu
a następnie wybrać optymalne rozwiązanie, spełniające ograniczenia techniczno-technologiczne, ekonomiczne i formalno-prawne.
Obecny stan techniki technologii umożliwia racjonalne projektowanie i wykonywanie
horyzontalnych przewiertów sterowanych o trajektorii przebiegającej w przestrzeni R3.
940

W celu przeprowadzenia obliczeń proponuje się stosować zależności matematyczne oraz
algorytmy postępowania opracowane w Zakładzie Wiertnictwa i Geoinżynierii, Wydziału
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
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BADANIA LABORATORYJNE NOWO OPRACOWANYCH
BEZIŁOWYCH PŁUCZEK KATIONOWO-SKROBIOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO PRZEWIERCANIA SKAŁ ILASTYCH**
1.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA USZKODZENIE ŚCIANY OTWORU
PRZEZ PŁUCZKĘ NA OSNOWIE WODNEJ

Przewiercanie dużych interwałów skał ilasto-łupkowych stwarza duże trudności, których
przyczyną jest hydratacja, pęcznienie i dyspersja skał ilastych. Zjawiska te mogą prowadzić
do wystąpienia komplikacji i awarii wiertniczych spowodowanych utratą stateczności ściany
otworu na skutek osypywania się skał do otworu, kawernowania, a także zmniejszenia się
średnicy otworu. Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy doprowadziły do opracowania receptur płuczek inhibitowanych zarówno iłowych jak i beziłowych, powodujących
zmniejszenie hydratacji skał ilastych.
2.

PRZEPŁYW CIECZY W PRZESTRZENI PIERŚCIENIOWEJ

W niektórych warunkach geologicznych przepływ płuczki w przestrzeni pierścieniowej
powinien mieć charakter laminarny. Przepływ turbulentny może bowiem powodować erozję
ściany otworu – kawernowanie, osypywanie skały do otworu. W celu zapewnienia laminarnego typu przepływu płuczki w przestrzeni pierścieniowej stosuje się odpowiednie ciśnienie
na pompach płuczkowych oraz płuczkę o odpowiedniej lepkości [4].
3.

NIEZRÓWNOWAŻONE CIŚNIENIE W OTWORZE

Skały ilaste pod wpływem ciśnienia nadkładu mogą „płynąć” w kierunku otworu wiertniczego, powodując destabilizację ściany otworu i związane z tym komplikacje wiertnicze.
Zbyt niskie ciśnienie hydrostatyczne płuczki może również prowadzić do erupcji płynów
* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca wykonana w ramach badań statutowych na WWNiG AGH w Krakowie, jest częścią pracy doktorskiej mgr.
S. Wysockiego.
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złożowych z przewiercanych warstw. W takim przypadku ważne jest zapewnienie odpowiednio wysokiego ciśnienia hydrostatycznego, wywieranego przez słup płuczki wiertniczej na
ścianę otworu, które będzie równoważyć ciśnienie skał i płynów złożowych. W przypadku,
gdy przy przewiercaniu skał ilastych stosowane jest zbyt wysokie ciśnienie płuczki w przestrzeni pierścieniowej, znacznie wzrasta filtracja, co prowadzi do nadmiernego pęcznienia
i w konsekwencji do uszkodzenia skały ilastej. Zazwyczaj rozpoznanie występowania niezrównoważonego ciśnienia jest trudne i ujawnia się dopiero w postaci erupcji płynów złożowych
lub utraty cyrkulacji płuczki. Równoważenie ciśnienia odbywa się poprzez dobór płuczki
wiertniczej o odpowiedniej gęstości [2].

4.

NATURALNE KRUSZENIE SIĘ SKAŁ ILASTYCH

Duże problemy z utrzymaniem stabilności ściany otworu wiertniczego występują
podczas przewiercania skał ilastych na obszarach, na których trwają procesy wypiętrzania
górotworu. Skały takie wykazują naturalną tendencję do kruszenia się i osypywania na dno
otworu. Spowodowane to jest niedostatecznym „związaniem” iłów ze sobą. Jedyną drogą
zapobiegania komplikacjom podczas przewiercania takich skał jest zapewnienie laminarnego przepływu płuczki w przestrzeni pierścieniowej, stosowanie zrównoważonego ciśnienia
hydrostatycznego płuczki oraz minimalizacja hydratacji skały ilastej poprzez stosowanie
płuczek inhibitowanych [3].
5.

HYDRATACJA MINERAŁÓW ILASTYCH
– POWIERZCHNIOWA I OSMOTYCZNA

Adsorpcję wody na minerałach ilastych można podzielić na dwa etapy: hydratację powierzchniową i hydratację osmotyczną.
Hydratacja powierzchniowa polega na adsorpcji wody przez kationy międzypakietowe
oraz pakiety krzemionkowe. Ilość zaadsorbowanej wody zależy od budowy chemicznej iłów.
Minerały zawierające kationy sodowe charakteryzują się znacznie wyższą adsorpcją wody
niż iły potasowe, wapniowe lub magnezowe. Hydratacja powierzchniowa hamowana jest
w wyniku wymiany jonowej. Rolę inhibitora hydratacji spełniają jony potasowe K+, wapniowe
Ca2+ oraz amonowe NH4+.
Hydratacja osmotyczna jest wynikiem braku równowagi pomiędzy aktywnością jonów
w przestrzeniach międzypakietowych iłów, a ich aktywnością w płuczce i polega na przepływie
cząstek rozpuszczalnika od niższego do wyższego stężenia elektrolitów, w celu zrównoważenia
ciśnienia osmotycznego. Ograniczenie hydratacji osmotycznej osiąga się najczęściej poprzez
stosowanie płuczek o wysokiej koncentracji elektrolitów [1].
Najlepsze właściwości inhibitujące wykazują płuczki olejowo-dyspersyjne, jednak są one
bardzo drogie i szkodliwe dla środowiska. Dlatego w praktyce często stosowane są płuczki
o podwójnym systemie inhibicji np. płuczki polimerowo-potasowe.
W płuczkach o podwójnym systemie inhibicji ograniczenie hydratacji skał ilastych
osiąga się dzięki zastosowaniu inhibitorów jonowych (przeważnie sole potasu) w połączeniu
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z inhibitorami polimerowymi tzw. polimerami kapsułującymi, które adsorbują się na ścianie otworu i wytwarzają trudno przepuszczalną dla cząsteczek wody, adsorpcyjną warstwę
polimerową. Stosowanie takich polimerów zapobiega również dyspersji zwiercin w płuczce
podczas ich wynoszenia na powierzchnię [1].
Obecnie jako polimery kapsułujące powszechnie stosowane są głównie polimery anionowe (np. PHPA). Ponieważ jednak ponad 90% powierzchni iłów zawiera ładunki ujemne,
logiczne wydaje się zastosowanie polimerów kationowych, zawierających w łańcuchu ładunki
dodatnie, które efektywnie adsorbują się na ujemnie naładowanych iłach, wytwarzając barierę
nieprzepuszczalną dla wody [5].
Badania przeprowadzone do tej pory w Zakładzie Wiertnictwa i Geoinżynierii WWNiG
AGH pokazały, że polimery kationowe wykazują bardzo dobre właściwości flokulacyjne
w stosunku do bentonitów używanych do sporządzania płuczek wiertniczych, w związku
z czym nie można ich stosować w płuczkach iłowych. Jednocześnie stwierdzono, że polimery kationowe o krótkich łańcuchach bardzo dobrze chronią skały ilaste przed hydratacją
i pęcznieniem, a zwierciny przed dezintegracją i dyspersją [6]. W przypadku polikationitów
o krótkich łańcuchach głównych, mechanizm działania zbliżony jest do inhibicji jonowej.
Dodatnie grupy funkcyjne polimeru zastępują kationy wymienne w przestrzeniach międzypakietowych iłów (podobnie jak ma to miejsce w przypadku jonów K+, czy Ca2+). Ponieważ
jednak grupy kationowe połączone są za pomocą łańcucha głównego polimeru, otrzymuje się
dodatkowe wzmocnienie struktury iłu, poprzez uniemożliwienie oddalania się pakietów od
siebie (rys. 1). Skutecznie zapobiega to dyspersji cząstek ilastych, w tym również zwiercin.

Rys. 1. Mechanizm działania inhibitora polikationowego o krótkim łańcuchu głównym

Jak stwierdzono na podstawie przeprowadzonych badań, zastosowanie polikationitów
w płuczkach iłowych jest bardzo utrudnione, czy wręcz niemożliwe. Rozwiązanie tego problemu stanowią płuczki beziłowe. Do niedawna płuczki takie, ze względu na wysoką cenę,
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stosowane były głównie w celach specjalnych, np. płuczki do dowiercania złóż węglowodorów.
Obecnie rozwój badań i wzrost produkcji polimerów przyczyniają się do systematycznego
obniżania cen, zarówno polimerów syntetycznych jak i biopolimerów. Skutkuje to tym, że
coraz częściej rezygnuje się z wierceń płuczkami iłowymi zastępując je płuczkami beziłowymi,
w których za wytworzenie struktury odpowiadają wyselekcjonowane polimery. Dodatkową
zaletą płuczek beziłowych jest fakt, że ze względu na brak cząstek stałych (bentonit), charakteryzują się one dużo lepszymi właściwościami smarnymi oraz ściernymi w porównaniu
z płuczkami iłowymi [6].
Do badań wytypowano dwa polimery kationowe: PAll oraz PNVAm*HCl. Oba polikationity zawierają w łańcuchach bocznych pierwszorzędowe grupy aminowe o stosunkowo
niewielkiej zawadzie sterycznej. Początkowo rozważano również płuczki z dodatkiem polikationitów: PAPTAC, PAETAC. Są to polimery zawierające w łańcuchach bocznych IV-rzędowe
grupy aminowe o stosunkowo dużej zawadzie sterycznej. Jednak przeprowadzone badania
wstępne nie potwierdziły przydatności tych polimerów do płuczek wiertniczych [6].
6.

SKŁAD I PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

Pierwszym etapem badań było opracowanie składów płuczek polikationowo-skrobiowych z użyciem polimerów: PAll oraz PNVAm*HCl, tak aby przy użyciu minimalnej ilości
składników, ich parametry mieściły się w założonych granicach. Przeprowadzone badania
wstępne doprowadziły do ustalenia składów płuczek przedstawionych w tabeli 1.

Tabela 1
Skład i parametry technologiczne opracowanych płuczek polikationowo-skrobiowych
Skład płuczki A
CMS
Tylose EHH
XC-Polymer
PAll
KHCO3

Parametry technologiczne
2%
0,2%
0,03%
0,5%
1%

Gęstość
Lepkość plastyczna
Lepkość pozorna
Granica płynięcia
Wytrzymałość strukturalna
Filtracja
pH

2%
0,2%
0,03%
0,4%

Gęstość
Lepkość plastyczna
Lepkość pozorna
Granica płynięcia

1,04
15,5
23
7,2

[g/cm3]
[mPas]
[mPas]
[Pa]

Wytrzymałość strukturalna

4/6

[Pa]

Skład płuczki B
CMS
Tylose EHH
XC-Polymer
PNVAm*HCl
KHCO3
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1,03
14
21
6,7
4/5
3,2
9

[g/cm3]
[mPas]
[mPas]
[Pa]
[Pa]
[ml]
[–]

Parametry technologiczne

1%

Filtracja

2,8

[ml]

pH

9,1

[–]

W płuczce zastosowano karboksymetyloskrobię CMS, która zapewnia wytworzenie
wymaganej struktury płuczki. Założone parametry technologiczne uzyskano przy pomocy
Tylose EHH (regulator lepkości, dodatkowo wpływa na poprawę odporności temperaturowej
badanych płuczek) oraz biopolimeru XC-Polymer (regulator granicy płynięcia). Rolę inhibitorów hydratacji skał ilastych spełniały polikationity: PAll oraz PNVAm*HCl oraz kwaśny
węglan sodowy.

7.

TESTY DEZINTEGRACJI SKAŁ ILASTYCH

W celu sprawdzenia przydatności badanych płuczek polikationowo-skrobiowych do
przewiercania skał ilastych przeprowadzono testy dezintegracji łupka eoceńskiego. Wyniki
badań przedstawiono na rysunkach 2 i 3.
Wyniki testu dezintegracji wykazują ponad 95% skuteczność inhibicji iłów przez badane
płuczki polikationowo-skrobiowe oraz trwałą adsorpcję polimerów na powierzchni łupka, na
co wskazuje wynik pomiaru po przemyciu próbek wodą destylowaną.
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Rys. 2. Test dezintegracji łupka eoceńskiego w płuczce polikationowo-skrobiowej z polimerem PAll

80

97

95

60
[%]

wspóã. dezintegracji

100

40

P 1-pozostaãoĤþ ãupka
eoceęskiego po
oddziaãyw aniu pãuczkĈ
P 2-pozostaãoĤþ ãupka
eoceęskiego po
oddziaãyw aniu w odĈ

20
0
pãuczka B

Rys. 3. Test dezintegracji łupka eoceńskiego w płuczce polikationowo-skrobiowej z polimerem
PNVAm*HCl
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W celu potwierdzenia właściwości inhibitujących hydratację iłów przez badane płuczki
przeprowadzono test pęcznienia beleczek QSE Pellets. Test polega na zanurzeniu beleczki
w filtracie uzyskanym z badanej płuczki na okres 24 godzin. Następnie porównuje się rozmiary beleczki przed i po teście. Wyniki badań płuczki polikationowo-skrobiowej z polimerem
PNVAm*HCl przedstawiono na rysunku 4.
a)

b)

Rys. 4. Test pęcznienia beleczek QSE Pellets w filtracie uzyskanym z płuczki polikationowo-skrobiowej
z polimerem PNVAm*HCl: a) beleczka przed testem; b) płuczka polikationowo-skrobiowa
z PNVAm*HCl

Wyniki testów wykazują na skuteczne inhibitujące działanie badanej płuczki. Beleczka
QSE Pellets spęczniała w niewielkim stopniu i wykazuje stosunkowo dużą wytrzymałość
mechaniczną.

8.

BADANIA ODPORNOŚCI TEMPERATUROWEJ

W celu sprawdzenia odporności temperaturowej płuczek polikationowo-skrobiowych
przeprowadzono badanie polegające na wygrzewaniu płuczki w piecu typu Rollen-Oven
w temperaturze 60oC przez 16 godzin. Następnie przeprowadzono pomiary parametrów
reologicznych płuczki w temperaturze 60oC oraz po ochłodzeniu do temperatury 20oC i porównano je z wynikami pomiarów parametrów płuczki przed wygrzewaniem. Wyniki badań
przedstawiono na rysunkach 5 i 6.
Zmiana parametrów reologicznych badanych płuczek polikationowo-skrobiowych
z polimerami PAll i PNVAm*HCl pod wpływem wygrzewania są stosunkowo niewielkie co
wskazuje na dobrą odporność temperaturową obu płuczek.
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a)
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Rys. 5. Parametry reologiczne (a); filtracja (b) płuczki polikationowo-skrobiowej z polimerem PAll
przed i po wygrzewaniu w piecu obrotowym Rollen-Oven. Na rysunku podano temperatury płuczek
podczas wykonywania pomiaru
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Rys. 6. Parametry reologiczne (a); filtracja (b) płuczki polikationowo-skrobiowej z polimerem
PNVAm*HCl przed i po wygrzewaniu w piecu obrotowym Rollen-Oven. Na rysunku podano temperatury płuczek podczas wykonywania pomiaru
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9.

BADANIA ODPORNOŚCI PŁUCZEK POLIKATIONOWO-SKROBIOWYCH
NA SKAŻENIE CHEMICZNE

lepkoĤþ pozorna [mPas]

15
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[mPas]

lepkoĤþ plastyczna

W celu sprawdzeniu odporności badanych płuczek na skażenie jonami jedno- i dwuwartościowymi przeprowadzono badania wpływu NaCl, CaCl2, MgSO4 na ich parametry
technologiczne. Wyniki badań przedstawiono na rysunkach 7–10.

5
0
10
20
stčİenie NaCl [% ]

20
15
10
5
0

30

8

0

10
20
stčİenie NaCl [% ]

30

0

10
20
stčİenie NaCl [%]

30

5
filtracja API [ml]

granica pãyničcia [Pa]

0

25

6
4
2

4
3
2
1
0

0
0

10
20
stčİenie NaCl [%]

30

Rys. 7. Zmiana parametrów reologicznych i filtracji płuczki polikationowo-skrobiowej z polimerem
PAll pod wpływem NaCl

Stosunkowo niewielkie obniżenie parametrów reologicznych i nieznaczny wzrost filtracji
świadczą, że płuczka polikationowo-skrobiowa z polimerem PAll wykazuje bardzo dobrą
odporność na zasolenie chlorkiem sodu.
Badania wykazały również, że płuczka polikationowo-skrobiowa z polimerem PAll charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na skażenie solami dwuwartościowymi. Parametry
reologiczne i filtracja pozostają stabilne pomimo stosunkowo dużego dodatku soli.
Przeprowadzone badania wykazały, że płuczka polikationowo-skrobiowa z polimerem
PNVAm*HCl charakteryzuje się bardzo dobrą odporność na zasolenie chlorkiem sodu. Parametry reologiczne oraz filtracja opracowanej płuczki pozostają stabilne w całym zakresie
stężeń NaCl.
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Rys. 8. Zmiana parametrów reologicznych i filtracji płuczki polikationowo-skrobiowej z polimerem
PAll pod wpływem MgSO4
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Rys. 9. Zmiana parametrów reologicznych i filtracji płuczki polikationowo-skrobiowej z polimerem
PNVAm*HCl pod wpływem NaCl

951

lepkoĤþ pozorna [mPas]

20
15

[mPas]

lepkoĤþ plastyczna

25

10
5
0
0,5
1
1,5
stčİenie MgSO4 [%]

25
20
15
10
5
0

2

0

0,5
1
1,5
stčİenie MgSO4 [%]

2

0

0,5
1
1,5
stčİenie MgSO4 [% ]

2

8

filtracja API [ml]

granica pãyničcia [Pa]

0

30

6
4
2

3
2
1
0

0
0

0,5
1
1,5
stčİenie MgSO4 [% ]

2

Rys. 10. Zmiana parametrów reologicznych i filtracji płuczki polikationowo-skrobiowej z polimerem
PNVAm*HCl pod wpływem MgSO4

Płuczka polikationowo-skrobiowa z polimerem PNVAm*HCl charakteryzuje się również
bardzo dobrą odpornością na skażenie solami magnezu. Parametry reologiczne płuczki tylko
nieznacznie wzrastają wraz ze wzrostem zawartości jonów magnezu, pomimo stosunkowo
dużego dodatku soli. Ze wzrostem stężenia soli obserwuje się również obniżenie wartości
filtracji.

10. BADANIA BIODEGRADACJI PŁUCZEK
POLIKATIONOWO-SKROBIOWYCH
Oba polikationity wykorzystane do sporządzenia płuczek zawierają w swoich cząsteczkach atomy azotu. Dzięki temu, pomimo tego, że są polimerami syntetycznymi, powinny
stosunkowo łatwo ulegać biodegradacji (podobnie jak i pozostałe składniki badanych płuczek). W celu potwierdzenia tych przypuszczeń przeprowadzono badania zmian parametrów
reologicznych płuczek w czasie. Podczas badań biodegradacji płuczki były kondycjonowane
w cieplarce w temperaturze 35°C. Wyniki badań przedstawiono na rysunkach 11 i 12.
Wyniki badań pokazują, że płuczki polikationowo-skrobiowe ulegają biodegradacji wraz
z upływem czasu. Jest to zjawisko korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska. Jednak
wymusza stosowanie dodatkowych środków zapobiegających zbyt szybkiemu rozkładowi
płuczki w trakcie prowadzenia prac wiertniczych.
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Rys. 11. Biodegradacja – zmiana lepkości pozornej (a) oraz filtracji (b) płuczki polikationowo-skrobiowej z polimerem PAll w czasie
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Rys. 12. Biodegradacja – zmiana lepkości pozornej (a) oraz filtracji (b) płuczki polikationowo-skrobiowej z polimerem PNVAm*HCl w czasie

11. WNIOSKI
Przeprowadzone badania wykazały, że płuczki z polikationowo-skrobiowe charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami inhibicji hydratacji skał ilastych. Świadczą
o tym zmierzone wartości współczynnika dezintegracji łupka eoceńskiego, które wynoszą
ok. 96÷97%. Dobre są również wyniki pomiarów parametrów reologicznych oraz odporności
temperaturowej i odporności na skażenie solami jedno- i dwuwartościowymi.
Ze względu na niewielką ilość składników użytych do sporządzenia płuczki charakteryzują się możliwością łatwej regulacji parametrów technologicznych i stosunkowo niską
ceną. Zastosowanie polimerów biodegradowalnych spowodowało, że są to również płuczki
„przyjazne” dla środowiska.
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WYZNACZANIE POŁOŻENIA KONTURÓW ZŁOŻOWYCH
DLA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ
W OPARCIU O KRYTERIA HYDRODYNAMICZNE,
Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIENNEJ GĘSTOŚCI
PŁYNÓW ZŁOŻOWYCH
I CIŚNIEŃ KAPILARNYCH**
1.

WSTĘP

Migracja i akumulacja ropy naftowej i gazu ziemnego mają zwykle miejsce w warunkach
wód przepływających w ośrodku porowatym.
Wielkość i kształt pułapki złożowej wyznaczają granice geologiczne warstw (powierzchnie strukturalne stropu i spągu horyzontu wodo-roponośnego) oraz powierzchnia konturu
złożowego ropa-woda. Na położenie konturów złożowych mają wpływ ruch przepływających
wód złożowych, zmiany gęstości płynów złożowych, t.j. wody, ropy i gazu oraz efekt ciśnienia
kapilarnego, który zależy od zmian porowatości i przepuszczalności skał zbiornikowych.
W przypadku dużej zmienności litologii skał zbiornikowych, ciśnienie kapilarne może
odgrywać istotną rolę przy wyznaczaniu konturów złożowych dla ropy naftowej i gazu ziemnego, jednakże najważniejszym czynnikiem wpływającym na położenie konturów złożowych
jest czynnik dynamiczny płynów złożowych [7, 8, 9].
2.

METODYKA KARTOWANIA HYDRODYNAMICZNYCH PUŁAPEK DLA
ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ

Dla dwuskładnikowego układu wody złożowej i ropy naftowej w każdym punkcie pola
hydrodynamicznego będą istniały dwie różne wartości potencjału dla wody i ropy [2, 5],
a mianowicie:
* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH, Kraków
** Praca wykonana w ramach badań własnych w roku 2007
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(1)

ĭr

gz 

P
P
 c
ȡr
ȡr

(2)

gdzie Φw, Φr są to potencjały odpowiednio dla wody i ropy, m2/s2; g jest to przyspieszenie
ziemskie, 9,81 m/s2; z jest to rzędna punktu pomiarowego w stosunku do poziomu morza,
m; P jest to ciśnienie złożowe, Pa, Pc jest to ciśnienie kapilarne (jest to dodatkowe ciśnienie
działające na cząstkę ropy lub gazu powstałe w wyniku istnienia sił kapilarnych), Pa; natomiast
ρw, ρr, oznaczają gęstości wody i ropy w warunkach złożowych, kg/m3.
Wyliczając z równania (1) P i wstawiając następnie uzyskane w ten sposób wyrażenie
do równania (2) otrzymamy:
ȡw
ȡ ȡ
P
ĭr
ĭw  w r g z  c
(3)
ȡr
ȡr
ȡr
Biorąc pod uwagę, że [2, 5]:
ĭw

g  hw

(4)

ĭr

g  hr

(5)

gdzie hw oznacza wysokość słupa wody w m w stosunku do poziomu morza; hr jest to wysokość słupa ropy w m w stosunku do poziomu morza; można przedstawić równanie (3)
w postaci:
ȡw
ȡ ȡ
P
g hw  w r g z  c
ȡr
ȡr
ȡr

g hr

(6)

Mnożąc równanie (6) obustronnie przez ρr, można otrzymać:
ȡr g hr

ȡw g hw  ȡw  ȡr g z  Pc

(7)

co jest równoważne wyrażeniu:
Pr

Pw  z J w  J r  Pc

(8)

gdzie Pw, Pr są to potencjały odpowiednio dla wody i ropy wyrażone w jednostkach ciśnienia;
natomiast Pc jest to ciśnienie kapilarne.
Zastępując Pw, Pr, Pc równoważnym słupem wody słodkiej (dzieląc w tym celu obydwie
strony równania (8) przez γws), równanie (8) przyjmie postać:
Hr

§ J J
H ws  z ¨¨ w r
© J ws

·
¸¸  H c
¹

(9)

gdzie Hr oznacza potencjał ropy wyrażony w metrach słupa wody słodkiej; Hws oznacza
potencjał wody złożowej (napór zredukowany) wyrażony w metrach słupa wody słodkiej;
Hc oznacza wielkość dodatkowego potencjału dla ropy, wyrażonego w metrach słupa wody
słodkiej, wywołanego przez ciśnienie kapilarne; γw jest ciężarem właściwym wody złożo956

wej, N/m3; γr jest to ciężar właściwy ropy w warunkach złożowych, N/m3; γws jest ciężarem
właściwym wody słodkiej, N/m3; natomiast z jest głębokością stropu warstwy zbiornikowej,
zredukowanej do poziomu morza, m.
Wartość potencjału wody złożowej (naporu zredukowanego) Hws można obliczyć
z równania:
P
H ws z 
(10)
J ws
Do kartograficznego określania lokalizacji pułapek hydrodynamicznych dla ropy można
wykorzystać równanie w postaci:
H r x, y

H ws x , y  z x , y

gdzie:
H c x, y

J w x, y  J r x, y
 H c x, y
J ws

(11)

Pc x , y

(12)

J ws

Określenia wielkości ciśnienia kapilarnego można dokonać przy pomocy równania
podanego przez L. Zawiszę [6]:
0,5

D

§I ·
(13)
A ¨ ¸ T S wlog S wi
©k¹
gdzie A, D są to stałe zależne od litologii badanych skał, bezwymiarowe; φ oznacza
współczynnik porowatości, w ułamku jedności; k jest to współczynnik przepuszczalności,
w m2; T oznacza napięcie powierzchniowe, Nm-1; Sw jest to nasycenie skały wodą, w ułamku
jedności; Swi jest to nasycenie skały wodą związaną, w ułamku jedności; pozostałe objaśnienia
jak we wzorze (1).
Dla utworów dolomitu głównego można przyjąć A = 2,08·10-3, D = 3 [6]. Wstawiając
te wartości do równania (13) otrzymamy:
Pc

3

0 ,5

§I ·
2,08  10 3 ¨ ¸ T S wlog S wi
(14)
©k¹
Rozkład wielkości ciśnienia kapilarnego w obrębie całej warstwy wodo-roponośnej
można wyznaczyć z wzoru:
Pc
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(15)

Ostatecznie równanie (12) można zapisać w postaci:
3
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a równanie (11) w postaci:
H r x, y
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W równaniach (11), (12), (15), (16), (17): φ (x,y) oznacza mapę współczynnika porowatości; k (x,y) oznacza mapę współczynnika przepuszczalności; Pc (x,y) oznacza mapę
ciśnień kapilarnych; Hc (x,y) oznacza mapę dodatkowych potencjałów dla ropy, wynikających z istnienia ciśnienia kapilarnego; Hr (x,y) oznacza mapę hydrodynamicznych pułapek złożowych z uwzględnieniem ciśnień kapilarnych; Hws(x,y) oznacza mapę potencjałów dla wody złożowej wyrażonych w metrach słupa wody słodkiej; z(x,y) oznacza mapę
strukturalną stropu horyzontu wodo-ropo-gazonośnego; γw(x,y) oznacza mapę ciężaru
właściwego wody złożowej; a γr (x,y) oznacza mapę ciężaru właściwego ropy w warunkach
złożowych.
W przypadku, kiedy nie dysponuje się dokładnymi pomiarami napięcia powierzchniowego, wielkość napięcia na granicy faz: woda-ropa można określić z wzoru [1]:
T = 38,397 Δρ0,0994

(18)

gdzie Δρ = ρw – ρr
W równaniu (18) ρw, ρr oznaczają odpowiednio gęstości wody złożowej i ropy naftowej
w warunkach złożowych i wyrażone są w g/cm3.
Przedstawiona metodyka uwzględnia zarówno wpływ czynnika hydrodynamicznego, jak
i zmian gęstości płynów złożowych oraz efektu ciśnienia kapilarnego na położenie konturów
złożowych.

3.

ANALITYCZNA I NUMERYCZNA REALIZACJA MODELU AKUMULACJI
WĘGLOWODORÓW NA PRZYKŁADZIE ZŁÓŻ POMORSKO
I CZERWIEŃSK

Realizację modelu akumulacji opisanego równaniem (17) przedstawiono na przykładzie
złóż ropy naftowej Pomorsko i Czerwieńsk. W złożach tych stwierdzono nachylone kontury
złożowe [3, 4].
3.1. Charakterystyka geologiczno-złożowa akumulacji ropy naftowej Pomorsko
i Czerwieńsk
Złoża ropy naftowej Pomorsko i Czerwieńsk występują w utworach dolomitu głównego
Ca2 na obszarze przedsudeckim (rys. 1).
Złoże ropy naftowej Pomorsko odkryto w 1976 r. Skałę zbiornikową tworzą dolomity
szare i jasnoszare, zwięzłe, zbite, miejscami silnie spękane, które występują na głębokości
około 1900 m. Powierzchnia złoża wynosi około 3 km2, średnia miąższość serii złożowej
51,5 m. Pierwotne ciśnienie złożowe wynosiło 23,58 MPa. W obszarze złoża odwiercono 12
otworów, z których w dwóch, tj. Pomorsko-4 i Pomorsko-7 uzyskano przemysłowe wydobycie ropy naftowej, natomiast w otworach Pomorsko-3, Pomorsko-6 i Pomorsko-1 uzyskano
nieprzemysłowy przypływ ropy, w związku z czym otwory te zostały zlikwidowane (rys. 1).
Gęstość ropy w warunkach złożowych wynosi 760 kg/m3, natomiast gęstość wody złożowej
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1239 kg/m3 [3, 4]. Nasycenie skał wodą związaną przyjęto równe Swi = 18%, natomiast położenie konturu ropa-woda przyjęto dla nasycenia Sw = 70%.
Złoże ropy naftowej Czerwieńsk odkryto otworem Czerwieńsk-2 w 1969 r. [3].
Poziom roponośny w profilu tego odwiertu stwierdzono na głębokości 1896-1881,5 m. Ponadto przypływ ropy stwierdzono w otworach Czerwieńsk-4, Czerwieńsk-5, Czerwieńsk-6
i Czerwieńsk-8 (rys. 1). Pierwotne ciśnienie złożowe pomierzone w otworze Czerwieńsk-5
wynosiło 23,20 MPa. Gęstość ropy w warunkach złożowych wynosi, podobnie jak na złożu
Pomorsko, 760 kg/m3, natomiast gęstość wody złożowej 1143 kg/m3 [3, 4]. Nasycenie skał
wodą związaną przyjęto równe Swi = 18%, natomiast położenie konturu ropa-woda przyjęto
dla nasycenia Sw = 70%, a więc podobnie jak na złożu Pomorsko.

Rys. 1. Mapa strukturalna stropu dolomitu głównego. Złoże Pomorsko i Czerwieńsk [4]

3.2. Wyznaczenie położenia konturów złożowych dla złoża Pomorsko i Czerwieńsk
W celu wyznaczenia konturów złożowych dla złóż ropy naftowej Pomorsko i Czerwieńsk
wykonano następujące mapy:
1)
2)
3)
4)

mapę strukturalną stropu dolomitu głównego;
mapę potencjometryczną wody złożowej;
mapę współczynnika porowatości;
mapę współczynnika przepuszczalności;
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5) mapę ciśnień kapilarnych;
6) mapę dodatkowych potencjałów dla ropy wynikających z istnienia ciśnień kapilarnych;
7) wynikową mapę hydrodynamicznych pułapek złożowych dla ropy, uwzględniającą efekt
ciśnienia kapilarnego;
8) mapę hydrodynamicznych pułapek złożowych dla ropy nałożoną na mapę strukturalną.
Ponadto wykonano dwa przekroje geologiczno-złożowe, na których przedstawiono
wyniki badań hydrodynamicznych.
Do rozważań przyjęto średnią gęstość wody złożowej ρw = 1 239 kg/m3 i ropy naftowej
ρr = 760 kg/m3 określoną dla warunków złożowych.
Mapę strukturalną stropu dolomitu głównego (rys. 1) zreambulowano w oparciu o dokumentacje geologiczno-złożowe, monografię Karnkowskiego [3] oraz pracę E. Wojny-Dyląg [4].
Mapa potencjometryczna wody złożowej w przeliczeniu na słup wody słodkiej w utworach dolomitu głównego (rys. 2) została wykonana na podstawie pomiarów ciśnień złożowych pomierzonych w otworach: Pomorsko-4, Pomorsko-7, Czerwieńsk-2, Czerwieńsk-4,
Czerwieńsk-5, przeliczonych zgodnie z równaniem (10) na słup wody słodkiej,. Z mapy tej
wynika wniosek, że przepływ wód złożowych w utworach dolomitu głównego ma miejsce
z południa na północ. Wielkości naporów hydraulicznych wynoszą od 520 do 455 m n.p.m.
Mapę dodatkowych potencjałów dla ropy wynikających z istnienia ciśnienia kapilarnego
w utworach dolomitu głównego (rys. 3) skonstruowano w oparciu o mapę współczynnika
porowatości oraz mapę współczynnika przepuszczalności, postępując zgodnie z równaniem
(16). Mapa dodatkowych potencjałów dla ropy przedstawia wielkość wzniosu kapilarnego
wyrażonego w m słupa wody słodkiej. W związku z małym zróżnicowaniem wielkości parametrów porowatości i przepuszczalności utworów dolomitu głównego wielkość wzniosu
kapilarnego jest niewielka i wynosi od 1 cm do 7 cm, zatem wielkość wzniosu kapilarnego
nie ma istotnego wpływu na hipsometryczne położenie konturów złożowych i można go
pominąć w rozważaniach.
Wynikowa mapa hydrodynamicznych pułapek złożowych dla ropy skonstruowana
zgodnie z równaniem (17), uwzględnia zarówno wpływ czynnika grawitacyjnego (siły wyporu) oraz czynnika dynamicznego związanego z przepływem wód złożowych, jak i wpływ
zmian gęstości płynów złożowych oraz wpływ ciśnienia kapilarnego na położenie konturów
złożowych i lokalizację obszarów akumulacji węglowodorów.
Na rysunku 4 przedstawiono mapę hydrodynamicznych pułapek złożowych dla ropy
z uwzględnieniem ciśnień kapilarnych na tle mapy strukturalnej stropu dolomitu głównego.
Z mapy tej wynika jednoznacznie, że złoża ropy naftowej Pomorsko i Czerwieńsk posiadają nachylone kontury złożowe, przy czym przesunięcie konturów złożowych ma miejsce
w kierunku północnym, zgodnie z kierunkiem przepływu wód podziemnych.
Wszystkie opisane wyżej mapy oraz operacje algebraiczne na mapach zostały wykonane
przy pomocy programu Surfer 7, firmy Golden Software, Inc.
Na przekrojach geologiczno-złożowych przechodzących przez złoże Pomorsko (rys. 5)
i Czerwieńsk (rys. 6) przedstawiono położenie konturów złożowych wyznaczonych w oparciu
o metodykę opisaną w pracy, na tle pierwotnych konturów złożowych, wyznaczonych przez
Karnkowskiego [3].
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Rys. 2. Mapa potencjometryczna wody złożowej w przeliczeniu na słup wody słodkiej w utworach
dolomitu głównego. Złoże Pomorsko i Czerwieńsk

Rys. 3. Mapa dodatkowych potencjałów dla ropy wynikających z istnienia ciśnienia kapilarnego
w utworach dolomitu głównego. Złoże Pomorsko i Czerwieńsk
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Rys. 4. Mapa hydrodynamicznych pułapek złożowych dla ropy na tle mapy strukturalnej stropu dolomitu głównego. Złoże Pomorsko i Czerwieńsk

Rys. 5. Przekrój geologiczno-złożowy A-A’ przez złoże Pomorsko
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Rys. 6. Przekrój geologiczno-złożowy B-B’ przez złoże Czerwieńsk

4.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przedstawiona w pracy metodyka uwzględnia wpływ czynnika hydrodynamicznego,
zmian gęstości płynów złożowych oraz efekt ciśnienia kapilarnego na położenie konturów
złożowych.
W celu wyznaczenia pułapek hydrodynamicznych dla ropy należy skonstruować mapę
strukturalną stropu horyzontu wodo-ropo-gazonośnego, mapę potencjometryczną dla wody złożowej, mapę ciężaru właściwego wody złożowej, mapę ciężaru właściwego ropy w warunkach
złożowych, mapę współczynnika porowatości oraz mapę współczynnika przepuszczalności,
a następnie należy postępować zgodnie z równaniem (16). Cała procedura sprowadza się do
wykonania kilku prostych operacji algebraicznych na mapach. Dla dokładnego wyznaczenia
położenia konturu złożowego należy określić położenie przynajmniej jednego punktu znajdującego się na konturze.
Wielkość i kształt pułapki złożowej determinują granice geologiczne warstw oraz
powierzchnia konturu złożowego. Zastosowana w pracy metodyka pozwala na precyzyjne
wyznaczenie konturów złożowych, a więc na dokładne określenie granic złoża. Ma to istotne
znaczenie dla dokładności oszacowania wielkości zasobów węglowodorów.
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1.

ZASOBY WĘGLOWODORÓW W POLSCE

1.1. Złoża gazu ziemnego
W Polsce złoża gazu ziemnego występują przede wszystkim na obszarze Niżu Polskiego
i na Pomorzu Zachodnim oraz zapadliska przedkarpackiego, a ponadto niewielkie zasoby
gazu występują również na obszarze Karpat oraz w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku.
Około trzy czwarte zasobów gazu znajduje się w utworach miocenu i czerwonego spągowca,
pozostałe zaś w utworach kambru, dewonu, karbonu, cechsztynu, jury i kredy [1–9].
Na Niżu Polskim złoża gazu ziemnego występują w regionie przedsudeckim i wielkopolskim w utworach permu, a na Pomorzu Zachodnim w utworach karbonu i permu. W obszarze
tym jedynie 4 złoża zawierają gaz wysokometanowy, w pozostałych złożach dominuje gaz
ziemny zaazotowany zawierający od 30 do ponad 80% metanu. Złoża, w których gaz ziemny
zawiera ponad 90% azotu określane są jako „azotowy gaz ziemny” [6].
Na obszarze zapadliska przekarpackiego (Przedgórze Karpat) złoża gazu ziemnego
występują w utworach jurajskich, kredowych i mioceńskich. Jest to najczęściej gaz wysokometanowy. Jedynie w 4 złożach występuje gaz zaazotowany.
W Karpatach gaz ziemny występuje w utworach kredowych i trzeciorzędowych zarówno
w złożach samodzielnych, jak i towarzysząc złożom ropy naftowej lub kondensatu. Jest to
gaz wysokometanowy o zawartości metanu powyżej 85%.
W Polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku gaz ziemny występuje w złożach B 4 i B 6
oraz towarzyszy ropie naftowej w złożach B 3 i B 8.
W 2005 r. w złożach niżowych występowało 66% udokumentowanych zasobów gazu
ziemnego, zasoby Przedgórza Karpat stanowiły 29,3% zasobów krajowych, zasoby polskiej
ekonomicznej strefy morskiej Bałtyku 3,2%, a zasoby Karpat – tylko 0,9% [6, 9].
* Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca wykonana w ramach badań własnych w roku 2007
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W tabeli 1 zestawiono wielkość zasobów wydobywalnych gazu ziemnego ze złóż gazowych oraz złóż ropnych i kondensatowych, z uwzględnieniem stopnia ich rozpoznania
i stanu zagospodarowania.
W 2005 r. stan wydobywalnych zasobów gazu ziemnego wynosił 151 181 mln m3
i w porównaniu z rokiem poprzednim zasoby te zmniejszyły się o 3 174 mln m3.
W bilansie ujęto zasoby gazu ze złóż wyłączonych z eksploatacji i przeznaczonych na
magazyny gazu ziemnego. Pozostałe w nich zasoby gazu są traktowane jako poduszka gazo-

Tabela 1
Zasoby gazu ziemnego w Polsce (wg Przeniosło S. i inni, 2006)
Razem: ze złóż ropnych i kondensatowych, ze złóż gazowych, gaz buforowy PMG
Zasoby wydobywalne
Wyszczególnienie

I. ZASOBY
OGÓŁEM

Liczba
złóż
260
63
191
6

Bilansowe
Razem

A+B

151
1815
25 570
119 048
4 758

103 111
11 641
86
6711
4 758

C
48 070
13 928
32 336
0

pozabilansowe

Zasoby
przemysłowe

2 221
655
1 566
0

75 371
9 668
60 953
4 749

w tym – zasoby złóż zagospodarowanych
Razem

180
48
126
6

120 956
17 880
98 318
4 758

90 403
9 196
76 449
4 758

30 553
8 684
21 869
0

21
5
15
0

74 532
9 668
60 114
4 749

Karpaty

31
15
15
1

1 092
114
856
122

671
24
526
122

422
91
331
0

19
4
15
0

509
9
381
121

65
6
57
4 (2)

41 579
201
40 839
539

29 536
199
28 798
539

12 043
1
12 041
0

0
0
0
0

17 706
5
17 170
530

81
26
54
1

77 265
16 545
56 622
4 098

59 590
8 367
47 125
4 098

17 675
8 179
9 497
0

1
1
0
0

55 296
8 636
42 562
4 097

1
1
0
0

1 019
1 019
0
0

606
606
0
0

413
413
0
0

0
0
0
0

1 019
1 019
0
0

Przedgórze

Niż

Bałtyk
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w tym – zasoby złóż niezagospodarowanych
Razem

65
9
56

30 026
7 681
20 539

12 708
2 446
10 262

17 318
5 235
10 277

2 073
650
1 423

839
0
839

Karpaty

2
0
2

240
0
240

240
0
240

0
0
0

73
0
73

0
0
0

Przedgórze

14
0
14

2 962
0
2 962

101
0
101

2 861
0
2 861

3
0
3

454
0
454

Niż

46
6
40

22 903
5 567
17 337

12 367
2 446
9 921

10 536
3 121
7 415

1 997
650
1 347

384
0
384

3
3
0

3 920
2 114
0

0
0
0

3 920
2 114
–

0
0
0

0
0
0

Bałtyk

w tym – złoża których eksploatacji zaniechano
Razem

15
6
9

200
9
191

0
0
0

200
9
191

128
0
128

0
0
0

Karpaty

4
3
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

92
0
92

0
0
0

Przedgórze

3
0
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

36
0
36

0
0
0

Niż

8
3
5

200
9
191

0
0
0

200
9
191

0
0
0

0
0
0

Uwaga: zasoby gazu ziemnego w [mln m3].

wa (pojemność buforowa) i nie będą wydobyte w okresie istnienia magazynu. Na magazyny
podziemne przeznaczono złoża: Wierzchowice (4 098 mln m3), Strachocina (122), Husów
(373), Jaśniny Północ (92), Brzeźnica (46), Swarzów (29). W rozważaniach studialnych
brane są pod uwagę złoża Brzostowo, Żuchlów i Załęcze. Łączne zasoby gazu w poduszkach
buforowych wynoszą 4 758 mln m3 [6].
W 2005 r. wydobycie gazu ziemnego ze złóż o zasobach udokumentowanych i szacunkowych (tab. 2) wynosiło 5 306,38 mln m3 i było nieco wyższe jak w roku ubiegłym. Udział
poszczególnych regionów w wydobyciu przedstawia się następująco: Niż – 67 %, Przedgórze
Karpat – 32,9 %, Karpaty – 0,7 %, a strefa ekonomiczna Bałtyku – poniżej 0,5 %.
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Tabela 2
Wydobycie gazu ziemnego w Polsce [6]
Z udokumentowanych zasobów
Wyszczególnienie

Ogółem

bilansowych

pozabilansowych

Razem

A+B

C

5 306,38

5 304,36

4 938,09

366,27

2,02

4 919,43

4 918,80

4 593,43

325,37

0,63

296,83

295,44

261,59

33,85

1,36

– ze złóż kondensatu

0,22

0,22

0,22

–

–

– w tym hel

1,17

1,17

1,17

–

–

36,98

36,02

31,50

4,52

0,96

34,37

33,79

29,49

4,30

0,58

– ze złóż ropy naftowej

2,39

2,01

1,79

0,22

0,38

– ze złóż kondensatu

0,22

0,22

0,22

–

–

–

–

–

–

–

1 690,34

1 690,34

1 439,61

250,73

–

1 688,34

1688,34

1 437,61

250,73

–

2,00

2,00

2,00

–

–

– ze złóż kondensatu

–

–

–

–

–

– w tym hel

–

–

–

–

–

3 553,61

3 552,55

3 447,43

105,12

1,06

3 196,72

3 196,67

3 126,33

70,34

0,05

66,99

265,98

238,25

27,73

1,01

–

–

–

–

–

1,17

1,17

1,17

–

–

25,45

25,45

19,55

5,90

–

–

–

–

–

–

25,45

25,45

19,55

5,90

–

– ze złóż kondensatu

–

–

–

–

–

– w tym hel

–

–

–

–

–

OGÓŁEM

w tym:

– ze złóż gazowych

– ze złóż ropy naftowej

KARPATY

w tym:

– ze złóż gazowych

– w tym hel
PRZEDGÓRZE

w tym:

– ze złóż gazowych

– ze złóż ropy naftowej

NIŻ

w tym:

– ze złóż gazowych

– ze złóż ropy naftowej
– ze złóż kondensatu
– w tym hel
BAŁTYK

w tym:

– ze złóż gazowych

– ze złóż ropy naftowej

Uwaga: wydobycie gazu ziemnego w [mln m3].
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W 2005 r. produkcja gazu pokrywała 42,7% krajowego zapotrzebowania. Niedobór
został uzupełniony importem, który wyniósł 7 119 mln m3. Kierunki i wielkości importu oraz
eksportu gazu ziemnego podano w tabeli 3.

Tabela 3
Kierunki polskiego importu i eksportu gazu ziemnego [6]
IMPORT
Lp.

Kraj
Świat (ogółem)

EKSPORT

Ilość
mln m3

Wartość
tys. PLN

7 1196

5 829 194

4 651

3 730 735

Kraj

Ilość
mln m3

Wartość
tys. PLN

Świat (ogółem)

27

11 031

1

Niemcy

26

10 829

Lp.

1

Rosja

2

Kazachstan

985

757 250

2

Szwecja

0

177

3

Uzbekistan

612

450 792

3

Łotwa

0

25

4

Norwegia

355

421 411

5

Turkmenistan

322

252 710

6

Niemcy

192

215 684

Zasoby perspektywiczne gazu ziemnego oceniane były przed kilku laty na 650 mld m3.
W ostatnich latach nastąpiły nowe udokumentowania zasobów, ale przy tym nie wyczerpano
zasobów perspektywicznych. Wskazują one na możliwość odkrycia nowych złóż i pokrycia
w większym stopniu zapotrzebowania krajową produkcją [9].
1.2. ZŁOŻA ROPY NAFTOWEJ I KONDENSATU
W Polsce występuje 86 złóż ropy naftowej, w tym w Karpatach – 32 złoża, na ich
przedgórzu (w zapadlisku przedkarpackim) – 11, na Niżu Polskim 41 złóż oraz w obszarze
polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku – 2 złoża. Największe znaczenie gospodarcze mają
złoża ropy naftowej występujące na Niżu Polskim [6].
Na Niżu Polskim złoża ropy naftowej występują w utworach permu, karbonu i kambru.
Największym złożem jest BMB (Barnówko-Mostno-Buszewo) koło Gorzowa Wielkopolskiego, którego zasoby są ponad dwukrotnie większe od stanu zasobów ropy naftowej
w Polsce przed jego odkryciem. Na Niżu występują również takie znaczące zasobowo złoża
ropy naftowej jak: Lubiatów, Grotów i Cychry [6].
W Karpatach złoża ropy naftowej występują w kilku jednostkach tektonicznych, ale
większość z nich występuje w jednostce śląskiej. Zasoby złóż karpackich są niewielkie,
uzależnione od wielkości i charakteru struktur, w których występują. W wyniku wieloletniej
eksploatacji nastąpiło znaczne sczerpanie się zasobów tego regionu.
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W zapadlisku przedkarpackim złoża ropy naftowej występują w podłożu trzeciorzędu,
w osadowych utworach mezozoicznych typu platformowego (głównie w węglanowych
utworach jury, rzadziej w piaskowcach kredy), przeważnie pod uszczelniającymi utworami
ilastymi miocenu.
W 2005 r. wydobywalne zasoby złóż na Niżu stanowiły – 81,6%, na Bałtyku – 15,7%,
a w Karpatach 1,25%, i na przedgórzu Karpat – 1,4% zasobów krajowych [6, 9].
Wielkość udokumentowanych zasobów ropy naftowej i kondensatu oraz stopień ich
rozpoznania i zagospodarowania przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4
Zasoby ropy naftowej kondensatu w Polsce [6]
Razem: ropa naftowa i kondensat ropny
Zasoby wydobywalne
Wyszczególnienie

Liczba
złóż

Bilansowe
Razem

I. ZASOBY
OGÓŁEM

86
80
6

21 631
20 155
1 476

A+B
6 190
6 167
24

C
15 441
13 988
1 452

pozabilansowe

Zasoby
przemysłowe

423
423
–

15 545
15 481
63

w tym – zasoby złóż zagospodarowanych
Razem

67
64
3

18 544
17 218
1 326

6 082
6 077
5

12 462
11 141
1 321

93
93
–

15 545
15 481
63

Karpaty

30
29
1

272
270
2

155
155
–

117
115
2

42
42
–

120
120
–

7
6
1

187
182
5

187
182
5

–
–
–

45
45
–

106
106
–

29
28
1

15 440
14 121
1 319

4 488
4 488
–

10
953
9 634
1 319

6
6
–

12 673
12 610
63

1
1

2 645
2 645

1 252
1 252

1 392
1 392

–
–

2 644
2 644

Przedgórze

Niż

Bałtyk

970

w tym – zasoby złóż nie zagospodarowanych
Razem

11
8
3

Karpaty

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Przedgórze

4
4
–

121
121
–

–
–
–

121
121
–

330
330
–

–
–
–

Niż

6
3
3

2 066
1 916
150

108
89
19

1 958
1 827
131

–
–
–

–
–
––

Bałtyk

1
1
–

750
750
–

–
–
–

750
750
–

–
–

–
–

2 937
2 787
150

108
89
19

2 829
2 698
131

330
330
–

–
–
–

w tym – złoża, których eksploatacji zaniechano
Razem

8
8
–

150
150
–

–
–

150
150
–

–
–
–

–
–
–

Karpaty

2
2
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Niż

6
6
–

150
150
–

–
–
–

150
150
–

–
–
–

–
–
–

Uwaga: zasoby ropy naftowej i kondensatu w [tys. t].

W 2005 roku stan bilansowych zasobów wydobywalnych ropy naftowej i kondensatu
wynosił 21 631 tys. ton i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się o 2 112 tys. ton.
Przyrost zasobów związany jest przede wszystkim z włączeniem do krajowego bilansu zasobów nowo udokumentowanego złoża Grotów i Sławoborze oraz dodatków do dokumentacji
złóż Lubiatów i Brzezówka.
Wydobycie ropy naftowej i kondensatu w 2005 r. wynosiło 818,70 tys. t. W stosunku do
roku poprzedniego wydobycie spadło o 47,11 tys. t. Wydobycie ropy naftowej i kondensatu
ogółem oraz w poszczególnych regionach geologicznych Polski przedstawiono w tabeli 5.
W 2005 r. import ropy naftowej wyniósł 17 316 tys. t i był niższy od importu w roku
poprzednim o 132 tys. t. Kierunki i wielkości importu oraz eksportu ropy naftowej przedstawiono w tabeli 6.
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Tabela 5
Wydobycie ropy naftowej i kondensatu [6]
Razem: ropa naftowa i kondensat ropny
z udokumentowanych zasobów
Wyszczególnienie

Ogółem

bilansowych

pozabilansowych

Razem

A+B

C

818.70
815.95
2.75

810.56
807.81
2.75

707.38
707.38
–

103.18
100.43
2.75

8.14
8.14
–

KARPATY

27.45
27.45
–

21.35
21.35
–

19.95
19.95
–

1.40
1.40
–

6.10
6.10
–

PRZEDGÓRZE

23.03
23.03
–

23.03
23.03
–

23.03
23.03
–

0.03
0.03
–

–
–
–

NIŻ

534.22
531.47
2.75

532.18
529.43
2.75

487.34
487.34
–

44.84
42.09
2.75

2.04
2.04
–

BAŁTYK

234.00
234.00
–

234.00
234.00
–

177.09
177.09
–

56.91
56.91
–

–
–
–

OGÓŁEM

w tym:

Uwaga: wydobycie ropy naftowej i kondensatu w [tys. t].

Tabela 6
Kierunki polskiego importu i eksportu ropy naftowej [6]
IMPORT
Lp.

Kraj

EKSPORT

Ilość
tys. ton

Wartość
tys. PLN

Świat (ogółem)

17 641,27 19 963 760

1

Rosja

16 669,79 14 798 371

2

Kazachstan

142,96

174 256

3

Norwegia

130,23

164 360

4

Wielka Brytania

87,14

114 228

4

Ukrainaa

63,85

68 738

5

Czechy

17,74

23 509
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Lp.

1

Ilość
tys. ton

Wartość
tys. PLN

Świat (ogółem)

216,25

289 591

Niemcy

216,25

289 589

Kraj

2.

PROGNOZY WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW
ORAZ PERSPEKTYWY ODKRYCIA NOWYCH ZŁÓŻ

Poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze lądowym Polski zajmują
się następujące firmy (rys. 1):
PGNiG S.A.
CalEnergyGas Polska Sp. z o.o.
Energia Zachód Sp. z o.o.
Eurogas Polska Sp. z o.o.
FX Energy Polska Sp. z o.o.
Medusa Polska Sp. z o.o.
RWE-DEA Polska Sp. z o.o.

– 68 koncesji o powierzchni 43 605,0 km2;
– 5 koncesji o powierzchni 3 190,7 km2;
– 2 koncesje o powierzchni 1 578,4 km2;
– 8 koncesji o powierzchni 3 520,0 km2;
– 6 koncesji o powierzchni 4 079,7 km2;
– 4 koncesje o powierzchni 2 152,0 km2;
– 16 koncesji o powierzchni 10 559,9 km2;

Na obszarze Bałtyku pracę poszukiwawcze prowadzi Petrobaltic, który posiada 8 koncesji
o łącznej powierzchni 8200 km2.
Strategicznymi celami PGNiG S.A., firmy która posiada większość koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce, na najbliższe lata są [7]:
– wzrost wydobycia gazu ziemnego do poziomu około 5,5 mld m3 rocznie;
– wzrost wydobycia ropy naftowej do poziomu około 1,4 mln ton rocznie;
– utrzymanie wskaźnika odbudowy zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej na poziomie
nie niższym niż 1,1 w stosunku do wydobycia.
Zakładany poziom wydobycia jest możliwy do osiągnięcia na bazie już odkrytych
i dokumentowanych złóż. Utrzymanie tego poziomu przez następne lata wymaga odkrywania
i dokumentowania nowych zasobów złóż dla pokrycia ubytków powstałych z naturalnego
spadku wydobycia ze złóż eksploatowanych.
Zakłada się przeznaczenie na prace poszukiwawcze i rozpoznawcze w latach 2006
– 2008 nakładów na poziomie 540 mln zł rocznie. Strategia na lata 2006 – 2008 zakłada
odkrycie i udokumentowanie nowych zasobów gazu w ilości 28,4 mld m3 w przeliczeniu na
gaz wysokometanowy oraz odkrycie i udokumentowanie nowych zasobów ropy naftowej
w ilości około 9,34 mln ton, ponadto zagospodarowanie złóż odkrytych i udokumentowanych
i rozbudowę kopalń istniejących [7].
Na lata po 2008 roku PGNiG S.A. przygotowało wstępnie około 90 obiektów do
poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Szacowane możliwe do odkrycia i udokumentowania zasoby wydobywalne wynoszą około 16 mln ton ropy naftowej i około
40 mld m3 gazu ziemnego. Dla zrealizowania powyższych założeń na kolejne lata po 2008
roku nakłady na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów powinny wynosić około
700 mln zł rocznie [7].
Strukturę nakładów, przyrostu zasobów oraz wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego
w latach 2001–2005 przedstawiono w tabeli 7.
Uwzględniając stan zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz założenia prac poszukiwawczych przy uwzględnieniu niezbędnych nakładów na zagospodarowania złóż do
eksploatacji, możliwości wydobycia ropy naftowej ze złóż krajowych w latach 2003–2015
przedstawiają się następująco (tab. 8):
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974

448,9

382,5

360,3

350,0

406,0

1947,7

2002

2003

2004

2005

Razem

poszukiwawcze

2001

Rok

398,3

74,0

72,0

83,7

57,5

111,1

rozpoznawcze

2346,0

480,0

422,0

444,0

440,0

560,0

ogółem

Nakłady w mln zł na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż

32 050

5 778

533

8 479

12 137

5 123

gaz ziemny
(mln m3)

14394

8 947

–

5351

96

–

ropa
naftowa
(tys. t.)

zasobów

potencjalnego
wydobycia

1022

134

133

29

297

428

182

182

–

–

–

–

20 706

4 312

4 327

4 059

4 035

3 973

2637

593

624

497

453

470

ropa
naftowa
(tys. t.)

Wydobycie

gaz
ziemny
gaz ziemny
ropa
(mln
naftowa (mln m 3)
3
m /rok) (tys. t./rok)

Przyrosty

1,55

1,34

0,12

2,10

3,00

1,30

gaz
ziemny

5,46

15,09

0,00

10,77

0,21

0,00

ropa
naftowa

Współczynnik
odbudowy zasobów

Tabela 7
Nakłady, przyrost zasobów i wydobycia oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w latach 2001– 2005 [3]

Tabela 8
Możliwości wydobycia ropy naftowej ze złóż krajowych w latach 2003–2015 [3]
Lata
Wyszczególnienie

2003
wykonanie

2004
wykonanie

2005
plan

2006

2007

2008

2010

2015

497

624

593

594

652

1 013

1 200

1 400

Wydobycie ropy
naftowej
w tys. ton

Natomiast możliwości wydobycia gazu ze złóż krajowych, w przeliczeniu na gaz wysokometanowy w latach 2003–2015 przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9
Możliwości wydobycia gazu ziemnego ze złóż krajowych w latach 2003–2015 w mln m3 [3]
Wyszczególnienie

Lata
2003
wykonanie

2004
wykonanie

2005
plan

2006

2007

2008

20010

2015

Gaz wysokometanowy

1 731

1 946

1 903

1 956

2 146

2 245

2 245

2 124

Gaz
zazotowany

2 328

2 381

2 409

3 043

3 073

3 243

3 513

3 612

Razem

4 059

4 327

4 312

4 999

5 219

5 489

5 759

5 736

W najbliższych latach prace poszukiwawcze będą prowadzone na obszarach dotychczasowej działalności PGNiG S.A., a więc głównie na obszarze monokliny przedsudeckiej
i zapadliska przedkarpackiego oraz w nowych rejonach na obszarze Karpat, lubelszczyzny,
Pomorza i syneklizy bałtyckiej (rys. 1–9).
Seriami perspektywicznymi dla poszukiwań węglowodorów są:
– utwory fliszu karpackiego i jego podłoża na obszarze Karpat;
– utwory miocenu, mezozoiku i paleozoiku na obszarze Przedgórza Karpat;
– utwory permu i karbonu na obszarze basenu permskiego w zachodniej i centralnej
Polsce;
– utwory permu, karbonu i dewonu na obszarze zachodniego i środkowego Pomorza;
– utwory karbonu i dewonu na obszarze niecki lubelskiej i warszawskiej;
– utwory kambru i dolomitu głównego na obszarze syneklizy bałtyckiej.
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Rys. 1. Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego w Polsce (Ministerstwo Środowiska)

Kluczową sprawą do poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce jest ocena
tak zwanych zasobów prognostycznych w utworach kambru, dewonu i karbonu, permu oraz
mezozoiku i trzeciorzędu na obszarze lądowym i morskim polskiej strefy ekonomicznej [2].
Wyniki badań basenów naftowych w Polsce upoważniają do sformułowania opinii, że zasoby
prognostyczne są większe jak do tej pory zakładano. Według W. Góreckiego [2] wielkość
zasobów prognostycznych dla ropy naftowej w obszarze lądowym Polski wynosi 320 mln
ton. Wielkość zasobów prognostycznych umożliwia wiarygodne przygotowanie programów
poszukiwawczych na lata 2006–2015 i odtworzenie zasobów geologicznych i wydobywalnych
przy stale wzrastającym wydobyciu rocznym ropy naftowej i gazu ziemnego.
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Zakłada się, że przy określonym zapotrzebowaniu na węglowodory powinny być zaangażowane odpowiednie środki inwestycyjne, co przy nieustannym postępie technicznym
i technologicznym w geofizyce, geologii naftowej, inżynierii złożowej i wiertnictwie doprowadza do przekwalifikowania części zasobów prognostycznych w wydobywalne.
W najbliższych latach pierwszoplanowym obszarem poszukiwawczym dla ropy naftowej
i gazu ziemnego będą jednostki geologiczne na Niżu Polskim, w tym monoklina przedsudecka
i Pomorze zachodnie (rys. 2–5).
W rejonie tym odkryto największe do tej pory złoże ropy naftowej w Polsce BMB.
Złoże Buszewo-Mostno-Barnówek (BMB) – znajduje się w utworach dolomitu głównego,
który tworzy tam rozległą i wysoką strukturę. Odkryte zostało w 1993 r. otworem Mostno-1
odwierconym przez Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu. Złoże zostało odkryte
w wyniku prowadzonych prac sejsmicznych przez Geofizykę Toruń. Zasoby geologiczne
ropy naftowej w złożu BMB wynoszą 60,0 mln ton, a zasoby geologiczne gazu 28,4 mld m3.
Zasoby wydobywane ropy naftowej wyliczone w oparciu o symulację przebiegu eksploatacji
złoża wynoszą 12,6 mln ton, natomiast zasoby wydobywane gazu ziemnego – 7,65 mld m3.
Eksploatacje złoża BMB rozpoczęto w marcu 2000 r. po zakończeniu budowy instalacji
technologicznej zwanej Kopalnią Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno [1].
Zespół złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów–Międzychód–Grotów (LMG)
obejmuje złoża ropy naftowej Lubiatów i Grotów oraz złoże gazu ziemnego Międzychód.

Rys. 2. Mapa perspektyw poszukiwawczych w utworach dolomitu głównego w zachodniej Polsce
(monoklina przedsudecka) (wg Buniak, Kwolek, Pikulski)
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Złoża te zostały odkryte i wstępnie rozpoznane w latach 2001 – 2005 w utworach dolomitu
głównego [1, 9].
W najbliższych latach prace poszukiwawcze skoncentrowane będą w rejonach największych odkryć od Gorzowa Wielkopolskiego po Międzychód i Pomorze zachodnie (rys.
2–5).
Obszar Karpat pomimo 150-letniej eksploracji w dalszym ciągu jest perspektywicznym
dla poszukiwań. Oprócz utworów fliszowych perspektywicznymi do poszukiwań są utwory
paleozoiku (karbon, dewon) i mezozoiku (kreda, jura) zalegające pod nasunięciami fliszowymi. Obecnie w Karpach realizowany jest stosunkowo niewielki zakres prac poszukiwawczych. Wysokie koszty wiercenia otworów w skomplikowanych warunkach geologicznych,
duże jednostkowe koszty dokumentowania węglowodorów spowodowały zmniejszenie
nakładów na poszukiwania w Karpatach. Biorąc pod uwagę słabe rozpoznanie sejsmiczne
i wysokie koszty głębokich wierceń, praktycznie zrezygnowano z rozpoznania niższego piętra
strukturalnego Karpat fliszowych. Z piętrem tym może być związane odkrycie dużych złóż
węglowodorów (rys. 6).
Perspektywy odkrycia znaczących złóż ropy naftowej i gazu ziemnego występują w rejonie obejmującym wschodnią część Karpat polskich i zachodnią część Karpat ukraińskich.
Poszukiwania obejmą tak zwane fałdy wgłębne jednostki borysławsko-pokuckiej, zakładając
ich występowanie w obrębie polskiej części Karpat wschodnich w transgranicznej strefie tzw.
sigmoidy przemyskiej. W chwili obecnej wiercony jest w tej strefie otwór Huwniki-1, którego
planowana głębokość końcowa wynosi 5 500 m (rys. 7).

Rys. 3. Mapa perspektyw poszukiwawczych w utworach czerwonego spągowca w zachodniej Polsce
(monoklina przedsudecka) (wg Buniak, Kwolek, Nowicka, Pikulski)
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Rys. 4. Mapa perspektyw poszukiwawczych w utworach dolomitu głównego na Pomorzu zachodnim
(wg Buniak, Nowicka, Knitter)

Rys. 5. Mapa perspektyw poszukiwawczych w utworach czerwonego spągowca na Pomorzu zachodnim
(wg Buniak, Kwolek, Nowicka, Pikulski)
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W osadach piaszczysto-ilastych miocenu zapadliska przedkarpackiego, pod bezpośrednim
nasunięciem Karpat, tuż przy granicy z Ukraina w roku 1958 odkryto największe w Polsce
złoże gazu wysokometanowego Przemyśl o zasobach około 80 mld m3. Mimo znacznego
stopnia rozwiercenia i rozpoznania basenu mioceńskiego górnictwo naftowe nadal odnosi
sukcesy w postaci nowo odkrytych złóż gazu. Obecnie prace koncentrują się w rejonie: Tarnów
– Rzeszów – Przemyśl – Lubaczów – Tarnogród. W rejonach tych pracami sejsmicznymi
udokumentowano kilkanaście nowych obiektów do poszukiwań głównie złóż gazu w miocenie
i w mniejszym stopniu w utworach kredy, jury, karbonu i dewonu (rys. 6, 7).
Zapadlisko przedkarpackie jest dalej wysoko perspektywicznym obszarem do poszukiwań
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Wysoki stopień trafności w odkrywaniu złóż związany
jest z dużym postępem w technice i interpretacji badań geologiczno-geofizycznych. Jedną z
najbardziej perspektywicznych stref dla poszukiwań węglowodorów jest południowa część
zapadliska przedkarpackego pod nasunięciem karpackim. Złoża mogą występować w całym
profilu mezopaleozoicznym (rys. 6).
Mniejszy zakres prac poszukiwawczych obejmie utwory paleozoiczne od kambru po
karbon, od obszaru syneklizy perybałtyckiej po nieckę lubelską i obrzeżenie Gór Świętokrzyskich (rys. 8, 9).

HUWNIKI-1

Rys. 6. Mapa złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz perspektyw poszukiwawczych na obszarze
Karpat i zapadliska przedkarpackiego [3]
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Rys. 7. Przekrój geologiczny przez Karpaty i zapadlisko przedkarpackie [5]

Rys. 8. Mapa perspektyw poszukiwawczych w rejonie lubelskim [3]
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Rys. 9. Mapa perspektyw poszukiwawczych w rejonie syneklizy bałtyckiej [3]

3.

PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU (PMG)

Zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej Polski do 2025 roku [10] pokrycie
przyrostów zapotrzebowania na energię pierwotną będzie realizowane między innymi przez
wzrost udziału paliw gazowych. W chwili obecnej krajowy rynek gazu ziemnego zasilany
jest z kilku źródeł z tego import stanowi około 68% zużywanego w kraju gazu (w tym import
z Rosji stanowi ok. 53% krajowego bilansu gazu, z Ukrainy ok. 8%, z Norwegii ok. 4%,
z Niemiec ok. 3%), natomiast wydobycie krajowe pokrywa 32% krajowego zapotrzebowania
na gaz. Pojemności magazynowe pozwalają na zapewnienie możliwości utrzymania dostaw
gazu podczas awarii i krótkotrwałych przerw w dostawach z importu (KPMG Mogilno) oraz
pokrywaniu długotrwałych znacznych zapotrzebowań w okresach jesienno-zimowych (PMG
Wierzchowice i PMG Husów).
982

Obecna pojemność czynna eksploatowanych przez PGNiG S.A. podziemnych magazynów gazu (PMG) wynosi ok. 1,56 mld m3 (tab.10), co odpowiada 30–60 dniom krajowego
zapotrzebowania.
Wielkość pojemności czynnych w podziemnych magazynach gazu przedstawia tabela 10:
Tabela 10
Pojemność czynna polskich magazynów gazu ziemnego [9]
Podziemny magazyn gazu (PMG)

Pojemność czynna [mln m3]

Wierzchowice

480

Husów

400

Mogilno

390

Strachocina

130

Swarzów

90

Brzeźnica

65

Aktualne plany zwiększenia pojemności roboczej magazynów dotyczą PMG Wierzchowice. Prowadzona jest rozbudowa obiektu (od roku 2000) zakładająca docelowo (w II etapie)
osiągnięcie 3,5 mld m3 pojemności czynnej. Prowadzone jest inwestycja PMG Kossakowo,
(docelowa planowana pojemność ma wynieść 250 mln m3).
Prace koncepcyjne lokalizacji innych magazynów są prowadzone w centralne części Niżu
Polskiego (Ponętów, Wartkowice), w centralnej (rejon Warszawy), a także w południowej
części Polski (Tuligłowy, Tarnów). Lokalizacja magazynów w północnej Polsce powinna
uwzględniać aktualne i przewidywane zużycie w tej części Polski.

4.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1) Zwiększenie krajowej bazy zasobowej ropy naftowej i gazu ziemnego jest możliwe
poprzez intensyfikację prac poszukiwawczych i zwiększenie nakładów na ten cel.
2) Złożoność budowy geologicznej obszarów perspektywicznych dla poszukiwań złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego wymaga stosowania wysokiej jakości środków technicznych
i zaawansowanych technologii.
3) Celem strategicznym PGNiG S.A. jest utrzymanie przez najbliższych 15 lat bazy zasobowej gazu ziemnego i ropy naftowej na poziomie aktualnych zasobów wydobywalnych.
4) Zwiększenie bazy zasobowej będzie możliwe dzięki odkryciu nowych złóż w nowych
rejonach, na głębokościach poniżej 3000 m.
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