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Streszczenie
W publikacji przedstawiono procedury doboru i oceny skutecznoœci technologicznej œrodków
chemicznych stosowanych w zabiegach selektywnego ograniczania dop³ywu wody z³o¿owej do
odwiertów wydobywczych gazu ziemnego. W zabiegach, nazywanych dalej zabiegami RPM (od
angielskiego Relative Permeability Modification), wykorzystuje siê zjawisko zmniejszania przepuszczalnoœci wzglêdnej ska³ zbiornikowych dla wody po zat³oczeniu do nich specjalnych œrodków
chemicznych zwanych produktami RPM. Na podstawie danych literaturowych opisano efekty kilku
zabiegów typu RPM wykonanych w ostatnich latach w zawodnionych odwiertach gazowych na
z³o¿ach o ró¿nych parametrach geologiczno-eksploatacyjnych. Przeprowadzono analizê danych eksploatacyjnych kilku odwiertów gazowych pod k¹tem zasadnoœci stosowania w tych odwiertach
zabiegów typu RPM. Przedstawiono sposób oceny charakteru przyp³ywu wody do odwiertu (sto¿kiem
lub warstwowy), co ma podstawowe znaczenie przy wyborze odwiertu do zabiegu typu RPM. Oceny
charakteru przyp³ywu wody do odwiertu dokonano metod¹ graficznej analizy zmian przebiegu
wykresu zale¿noœci pierwszej pochodnej wyk³adnika wodno-gazowego od czasu eksploatacji z³o¿a
gazu danym odwiertem. Przedstawione w uk³adzie podwójnie logarytmicznym kszta³ty tych wykresów stanowi¹ podstawê rozró¿nienia charakteru dop³ywu wody z³o¿owej do odwiertu gazowego
oraz doboru technologii zabiegu RPM.
Opieraj¹c siê na danych producentów, wybrano cztery komercyjne œrodki typu RPM, które
przetestowano laboratoryjnie realizuj¹c zabiegi RPM w symulowanych warunkach z³o¿owych. Realizuj¹c testy laboratoryjne, uwzglêdniono specyficzne w³aœciwoœci dostêpnych na rynku œrodków
chemicznych (polimery lub mikro¿ele), odmienny mechanizm zmian przepuszczalnoœci wzglêdnej
ska³y kolektorskiej dla wody z³o¿owej oraz charakterystykê eksploatacyjn¹ odwiertów wydobywczych gazu ziemnego na przedgórzu Karpat. Na podstawie uzyskanych danych laboratoryjnych
i zaproponowanej procedury, dokonano oceny skutecznoœci technologicznej ka¿dego z wytypowanych produktów, w przypadku ich zastosowania w zawodnionych odwiertach produkuj¹cych gaz
ziemny.
W zakresie analizy doboru parametrów technologicznych zabiegu RPM wykonano obliczenia
umo¿liwiaj¹ce porównanie wartoœci strat ciœnienia na pokonanie oporów hydraulicznych przep³ywu
dwóch cieczy zabiegowych o ró¿nym wspó³czynniku lepkoœci dynamicznej przez przewody zat³aczaj¹ce o ró¿nej œrednicy, w zale¿noœci od wydatku zat³aczania. Uwzglêdniono przy tym charakterystyki reologiczne wyznaczone laboratoryjnie dla tych wytypowanych produktów.

