Nafta

i gaz

raport

Nowoczesne metody intensyfikacji
wydobycia ropy przy użyciu technologii
przyjaznej środowisku
W 2016 roku firma Brenntag Polska Sp. z o.o. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
o dofinansowanie Projektu B+R pt. „Opracowanie technologii intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na bazie
innowacyjnej w skali światowej polifrakcyjnej nanoemulsji” w ramach Działania 1,2 Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosił 6 325 445,94 PLN z czego dofinansowanie unijne
wyniosło 3 645 421,31 PLN.

Założenia projektu
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Fot. 2. Rdzeń po nasyceniu ropą złożową

elem Projektu B+R było opracowanie nowej i innowacyjnej na skalę światową technologii wspomagającej wydobycie ropy naftowej. Projekt
polegał na przeprowadzeniu badań zorientowanych na
rozwój nowego produktu – polifrakcyjnej nanoemulsji
wraz z innowacyjną technologią do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej w formacjach dolomitowych.
Ostateczny skład nanoemulsji jest wynikiem szeregu
badań i prac rozwojowych obejmujących badania laboratoryjne oraz terenowe. Badania prowadzono w ramach
projektu z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej i pomiarowej polegające na laboratoryjnym
modelowaniu procesów wspomagania wydobycia, symulacjach komputerowych oraz pilotażowych testach
złożowych jak również prognozowaniu zastosowania
technologii intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na
bazie innowacyjnej w skali światowej polifrakcyjnej
nanoemulsji. Działania w ramach tego projektu obejmowały:
 testy przepływowe na rdzeniach wiertniczych (fot.1,
2), z udziałem ropy naftowej i solanki pierwotnie naFot. 1 Core flooding system, urządzenie do badań
przepływowych
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sycających rdzenie oraz płynu wypierającego stworzonego na bazie polifrakcyjnej nanoemulsj. Wynikiem badań były informacje dotyczące dynamiki
procesu wypierania ropy z modelu rdzeni, a także uzyskany współczynnik odropienia. Na tej podstawie dokonywano oceny testowanych wariantów produktów
i składu cieczy wypierających oraz przygotowywano
rekomendacje dotyczące składu kolejnych cieczy do
testów wypierania,
długotrwałe testy przepływowe na modelu rdzeni celem określenia stopnia adsorpcji środków chemicznych w skale złożowej,
wielowariantowe modelowanie i optymalizacja procesu eksploatacji złoża ropy naftowej wspomaganego zatłaczaniem nanoemulsji polifrakcyjnej. Zostały
rozpatrzone warianty różniące się technologicznymi
parametrami procesu eksploatacji złoża wspomaga-
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nego zatłaczaniem nanoemulsji (liczbą i lokalizacją
odwiertów zatłaczających, czasem trwania procesu
zatłaczania, szczegółowym harmonogramem różnych
etapów zatłaczania oraz ich zróżnicowania dla poszczególnych odwiertów). Następnie zoptymalizowano proces eksploatacji złoża ropy naftowej wspomaganego zatłaczaniem nanoemulsji ze względu na: (i)
konfigurację systemu odwiertów (liczbę i położenie
odwiertów zatłaczających), (ii) czas trwania procesu
zatłaczania, (iii) szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów zatłaczania, (iv) zróżnicowanie parametrów procesu dla poszczególnych odwiertów zatłaczających. Dla znalezionego optymalnego procesu
określono końcowy stopień sczerpania zasobów ropy.

Brenntag Polska
Brenntag Polska sp. z.o.o. jest jedną ze spółek Grupy Brenntag, światowego lidera w dziedzinie produkcji
i dystrybucji produktów chemicznych. W Polsce Spółka
posiada 4 jednostki B+R, w tym Centrum Aplikacyjno-Badawcze dedykowane do badań dla przemysłu wydobywczego. Poza koordynowaniem wszystkich prac
związanych z projektem Brenntag odpowiedzialny był
za bieżącą analizę danych i przede wszystkim zmianę
formulacji produktu w zależności od wyników uzyskanych współczynników odropienia. Dzięki ścisłej współpracy między laboratoryjnej udało się wypracować
nanoemulsję dedykowaną do intensyfikacji formacji dolomitowych. Badania i opracowywane technologii trwały przez trzy lata i prowadzone były przez najlepszych
specjalistów Brenntag we współpracy z Instytutem Nafty i Gazu-Państwowym Instytutem Badawczym.

Efekty projektu
W efekcie badań został wdrożony innowacyjny
w skali świata produkt, tj. polifrakcyjna nanoemulsja
(niestabilna termodynamicznie izotropowa dyspersja
koloidalna) oraz innowacyjna technologia zatłaczania
nanoemulsji do złóż ropy naftowej zlokalizowanych
w formacjach dolomitowych, w tym o specyficznych
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uwarunkowaniach geologicznych. Baza receptury nanoemulsji została oparta o związki powierzchniowo-czynne, wodę, polimery (ter-polimery i ko-polimery
sulfonowane), rozpuszczalnik na bazie węglowodorów
alifatycznych i aromatycznych. Opracowana w wyniku
badań innowacyjna technologia zatłaczania, pozwoliła
na pełnoskalowe wykorzystanie przemysłowe w formacjach dolomitowych, również o zwiększonych wymaganiach, tj. cechujących się temperaturą złożową
120°C i o zasoleniu wód złożowych powyżej 250 tys.
ppm. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie technologii, ukierunkowanej na efektywne wykorzystanie
złóż ropy j w formacjach węglanowych. Zatłaczanie do
złoża polifrakcyjnej nanoemulsji gwarantuje wyższy
współczynnik sczerpania ropy naftowej względem konwencjonalnego nawadniania złoża ropy naftowej, tym
samym umożliwiając utrzymanie poziomu wydobycia
ze skał dolomitowych i lepsze wykorzystanie zasobów.

Jak pokazują wyniki symulacji,
Pięciokrotne wydłużenie
czasu zatłaczania roztworu
chemikaliów z 1 roku do 5 lat
powoduje 3-krotne zwiększenie
wydobycia ropy z ok. 16% do
48% w porównaniu do wariantu
bez zatłaczania roztworu
chemikaliów.
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Fot. 3a. 1 rok po rozpoczęciu zatłaczania

Fot. 3b. 2 lata po rozpoczęciu zatłaczania

Fot. 3c. 5 lat po rozpoczęciu zatłaczania
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Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rynkowemu
Brenntag, ugruntowanej współpracy z klientami oraz
posiadaniu odpowiednich zasobów technicznych możliwe było wdrożenie wyników prac w postaci wykonania
pilotażowej intensyfikacji złoża.
W czasie trwania testu polowego zaplanowanego na
miesiąc sierpień 2019 roku na wcześniej wytypowanym
odwiercie w obrębie kopalni BMB do złoża zatłoczono wodę zawierającą polifrakcyjną nanoemulsję wraz
niskocząsteczkowym polimerem poliakrylowym dobranym również w toku badań. Potwierdzono możliwość
stosowania tej technologii w warunkach przemysłowych. W trakcie trwania miesięcznego testu polowego udało się uzyskać komplet danych pozwalających
na przeprowadzenie wielowariantowego modelowania
oraz optymalizacji procesu eksploatacji złoża po przez
niezależny Instytut Badawczy.

Wyniki tego modelowania
sugerują iż przy zastosowaniu
opracowanej technologii
można uzyskać zwiększenie
względnego stopnia wydobycia
rzędu 60-70%, poniższe modele
obrazują stopień sczerpania
zasobów ropy przy użyciu
opracowanej technologii
w czasie 30 lat.
Piotr Cegłowski
Brenntag Polska Sp. z o.o.

Fot. 3d. 10 lat po rozpoczęciu zatłaczania
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Fot. 3e. 30 lat po rozpoczęciu zatłaczania
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