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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest układ lokalizacji epicentrów wstrząsów indukowanych. W trakcie 

prowadzenia stymulacji wydobycia z wykorzystaniem szczelinowania hydraulicznego, czy też w trakcie 

eksploatacji złóż konwencjonalnych węglowodorów i złóż geotermalnych obserwuje się indukowane zja-

wiska sejsmologiczne. W przypadku szczelinowania hydraulicznego rozmieszczenie tych zjawisk 

wpływa na ocenę efektywności i poprawności wykonanego procesu stymulacji. Standardowym narzę-

dziem do określania położenia ognisk tych mikro trzęsień ziemi jest monitoring otworowy, gdzie wyko-

rzystuje się sondy trójkomponentowe w celu detekcji i lokalizacji tych zdarzeń sejsmicznych. 

Przedmiotem rozwiązania jest modyfikacja otworowego układu pomiarowego polegająca na za-

stosowaniu zmiennego interwału rozmieszczenia czujników pomiarowych. 

Z opisu patentowego P.398045 znany jest sposób pomiaru z wykorzystaniem pomiarów światło-

wodowych. Technologia ta pozwala na monitorowanie jednokomponentowej składowej ruchu w wyniku 

czego uzyskuje się ciągły zapis wzdłuż całej długości otworu monitorującego. Ponadto określenie wiel-

kości fizycznej tego przemieszczenia również jest wyzwaniem, przez co nie możliwe staje się określenie 

wielkości magnitud, czyli energii jaka została wywołana przez powstałe pęknięcia w skałach. 

Powszechnie stosowane w mikrosejsmice otworowej układy pomiarowe charakteryzuje stała od-

ległość pomiędzy czujnikami w rozstawie, przez co są one mniej efektywne ekonomicznie, jeśli koniecz-

nym jest uzyskanie odpowiedniej długości całego układu, która umożliwia minimalizację błędu lokalizacji 

epicentrów wstrząsów indukowanych. Zgodnie z założeniami teoretycznymi optymalna długość układu 

pomiarowego powinna być równa podwojonej odległości między układem pomiarowym a spodziewa-

nymi zdarzeniami mikrosejsmicznymi. Dotychczas opatentowane wynalazki, odnoszą się głównie do 

sposobu akwizycji danych mikrosejsmicznych z zastosowaniem monitoringu powierzchniowego (US 

20140056102 A1 oraz US 20130100769 A1) przy wykorzystaniu standardowych, jednokomponento-

wych geofonów. 

Zaproponowana modyfikacja pozwala na uzyskanie poprawy pozycjonowania lokalizacji epicen-

trów wstrząsów indukowanych w przypadku kiedy jest znaczna odległość od otworu monitorującego. 

Układ lokalizacji epicentrów wstrząsów indukowanych szczelinowaniem hydraulicznym zawiera-

jący układ liniowo połączonych sond sejsmicznych połączony z układem zasilania i akwizycji danych,  

w którym układ liniowo połączonych sond sejsmicznych zawiera pierwszy podukład liniowo połączonych 

sond sejsmicznych połączony liniowo z drugim podukładem liniowo połączonych sond sejsmicznych, 

przy czym w drugim podukładzie poszczególne sondy sejsmiczne oddalone są od siebie o odległość 

dwa razy większą niż odległość pomiędzy poszczególnymi sondami w pierwszym podukładzie liniowo 

połączonych sond sejsmicznych. 

Korzystnie, układ lokalizacji epicentrów wstrząsów zawiera trzeci podukład liniowo połączonych 

sond sejsmicznych połączony ze swobodnym końcem drugiego podukładu liniowo połączonych sond 

sejsmicznych, przy czym odległość pomiędzy poszczególnymi sondami w trzecim podukładzie liniowo 

połączonych sond sejsmicznych jest dwa razy większa niż odległość pomiędzy poszczególnymi son-

dami w drugim podukładzie liniowo połączonych sond sejsmicznych. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób lokalizacji epicentrów wstrząsów indukowanych 

szczelinowaniem hydraulicznym, w którym  

po umieszczeniu w otworze monitorującym dochodzącym do warstwy złożowej układu liniowo 

połączonych sond sejsmicznych, mierzy się trzy składowe ruchu fal sejsmicznych pochodzących z epi-

centrum, przy czym układ liniowo połączonych sond sejsmicznych zawiera pierwszy podukład liniowo 

połączonych sond sejsmicznych połączony liniowo z drugim podukładem liniowo połączonych sond sej-

smicznych, przy czym w drugim podukładzie poszczególne sondy sejsmiczne oddalone są od siebie  

o odległość dwa razy większą niż odległość pomiędzy poszczególnymi sondami w pierwszym podukła-

dzie liniowo połączonych sond sejsmicznych, a następnie 

przekazuje się sygnały pomiarowe do układu zasilania i akwizycji danych, w którym określa się 

lokalizacje epicentrów wstrząsów. 

Wraz ze wzrostem odległości epicentrów wstrząsów od układu pomiarowego rośnie niepewność 

uzyskanych lokalizacji. W celu jej minimalizacji dodano do układu pomiarowego kolejne poziomy moni-

torujące, ale ze zwiększonym interwałem pomiędzy kolejnymi sondami. 

Poprzez wprowadzenie tych zmian w układzie pomiarowym uzyskuje się wzrost dokładności lo-

kalizacji epicentrów, bez konieczności dodawania kolejnych sond pomiarowych, przy jednoczesnym za-
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chowaniu próbkowania frontu falowego w obrębie warstw poddawanych szczelinowaniu hydraulicz-

nemu, gdzie krzywizna frontu falowego jest mniejsza i wymaga dokładniejszego odtworzenia, co wynika 

z porównywalnej drogi (na schemacie przedstawiono uproszczone promienie sejsmiczne od ogniska 

drgań do poszczególnych poziomów układu pomiarowego). 

Zaproponowany układ pomiarowy umożliwia minimalizację błędu lokalizacji epicentrów wstrzą-

sów indukowanych przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia. Ze 

względu na znaczny koszt aparatury geofizycznej do pomiarów w otworach głębokich i koszt firm ser-

wisowych, ograniczenie liczby sond powoduje zmniejszenie wydatków na poziomie od 150 do 300 tys. zł 

podczas jednego projektu monitoringu mikrosejsmicznego. Uwzględniono koszt wynajęcia sond, ich 

transport, ubezpieczenie aparatury i koszt pracy personelu terenowego przy założeniu do 10 etapów 

szczelinowania hydraulicznego czyli około 8 dni. 

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest  przedstawiony na figurze. 

W trakcie realizacji zadań badawczych projektu p.t.: Wybór optymalnej technologii monitoringu 

mikrosejsmicznego w procesach szczelinowania hydraulicznego. Optymalizacja przetwarzania i inter-

pretacji danych pomiarowych, wykonano eksperymentalne pomiary na koncesji PGNIG Stara Kiszewa 

w otworze Wysin-1 podczas szczelinowania hydraulicznego warstw łupków gazonośnych w otworze 

Wysin-2H/2Hbis. Monitoring mikrosejsmiczny został zaprojektowany wedle proponowanej metodyki, 

zmiennego interwału pomiędzy sondami oraz zastosowania większej niż standardowa ilości sond po-

miarowych. Wypracowana podczas realizacji ww. projektu metodyka pomiarowa została przetestowana 

i porównana w trakcie przetwarzania danych potwierdzając skuteczność zaproponowanego rozwiąza-

nia. Możliwe było uzyskanie długiego rozstawu pomiarowego, bez konieczności sprowadzania dodat-

kowego zestawu pomiarowego. Zastosowanie zmodyfikowanego układu pomiarowego pozwoliło na wy-

krycie zdarzeń mikrosejsmicznych z odległości 1.5 [km] od otworu monitorującego oraz zlokalizowanie 

ich z dokładnością od 14 [m] do 2 [m]. Wykonane w trakcie przetwarzania testy lokalizacji zdarzeń mi-

krosejsmicznych na mniejszej ilości czujników wykazały, że niepewność ich lokalizacji wzrasta nawet 

trzykrotnie w stosunku do pełnego rozstawu. Zwiększenie rozrzutu zdarzeń mikrosejsmicznych może 

powodować, iż oceniona, objętość strefy zeszczelinowanej jest określana ze znacznym błędem nie po-

zwalając na wyciąganie poprawnych wniosków odnośnie przeprowadzonego procesu stymulacji wydo-

bycia. Układ lokalizacji epicentrów wstrząsów indukowanych szczelinowaniem hydraulicznym zawiera 

układ 3 liniowo połączonych sond sejsmicznych połączony z układem zasilania i akwizycji danych 4, 

który zawiera konwerter sygnałów analogowych na cyfrowe. Epicentra 1 wstrząsów sejsmicznych indu-

kowanych szczelinowaniem hydraulicznym powodują rozchodzenie się promieni 2 fal sejsmicznych. Do 

otworu monitorującego 11 wprowadzono układ 3 liniowo połączonych sond sejsmicznych, który zawiera 

pierwszy podukład 3.1 liniowo połączonych sond sejsmicznych połączony liniowo z drugim podukładem 

3.2 liniowo połączonych sond sejsmicznych. W drugim podukładzie 3.2 poszczególne sondy sejsmiczne 

oddalone są od siebie o odległość dwa razy większą niż odległość pomiędzy poszczególnymi sondami 

w pierwszym podukładzie 3.1 liniowo połączonych sond sejsmicznych. Układ 3 zawieszono na wieszaku 

5 do zawieszania kabla zamontowanego na wieży wiertniczej lub na dźwigu. Otwór szczelinowany 14 

mą na wejściu ma głowicę otworu 13. Do otwory 14 wprowadza się płyny za pomocą aparatury 12 do 

zatłaczania płynów do górotworu w trakcie szczelinowania hydraulicznego. W przypadku eksploatacji 

złóż węglowodorów konwencjonalnych w taki sposób odbiera się płyny. Na odpowiedniej głębokości 

otworu szczelinowanego 14 w warstwie złożowej 17, w której prowadzona jest stymulacja wydobycia 

szczelinowaniem hydraulicznym lub będąca przedmiotem eksploatacji, ustala się miejsca 15 inicjacji 

szczelin, najczęściej są to lokalizacje perforacji rur okładzinowych. Wytworzone szczeliny tworzą razem 

sieć szczelin 16. 

W przypadku sytuacji kiedy odległość pomiędzy układem pomiarowym a przewidywaną strefą 

powstania wstrząsów wynosi powyżej 2 km dodaje się kolejne zestawy (podukłady) sond, tak że odle-

głości pomiędzy sondami w dodanym zestawie są co najmniej dwa razy mniejsze niż odległości pomię-

dzy sondami w już istniejącymi tj. zachodzą zależności [8]>=2*[9] lub [7]>=2*[8] na fig. 
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Wykaz oznaczeń odsyłających 

  1 – epicentra wstrząsów sejsmicznych indukowanych szczelinowaniem hydraulicznym 

  2 – schematyczne przedstawienie promieni fal sejsmicznych 

  3 – układ liniowo połączonych sond sejsmicznych (trójkomponentowe sondy sej-

smiczne do pomiaru prędkości lub przyspieszenia drgań ziemi) 

  3.1 – pierwszy podukład liniowo połączonych sond sejsmicznych 

  3.2 – drugi podukład liniowo połączonych sond sejsmicznych 

  3.3 – trzeci podukład liniowo połączonych sond sejsmicznych 

  4 – aparatura telemetryczna do zasilania i akwizycji danych pomiarowych 

  5 – wieszak do zawieszania kabla montowany na wieży wiertniczej lub na dźwigu 

  6 – głowica otworu monitorującego 

  7 – interwał pomiędzy sondami w płytszej części układu pomiarowego 

  8 – interwał pomiędzy sondami w pośredniej części układu pomiarowego 

  9 – interwał pomiędzy sondami w głębszej części układu pomiarowego 

10 – całkowita długość układu pomiarowego 

11 – otwór monitorujący 

12 – aparatura do zatłaczania płynów do górotworu w trakcie szczelinowania hydrau-

licznego, lub do odbioru płynów w przypadku eksploatacji złóż węglowodorów 

konwencjonalnych 

13 – głowica otworu szczelinowanego lub będącego przedmiotem eksploatacji 

14 – otwór szczelinowany lub będący przedmiotem eksploatacji 

15 – miejsca inicjacji szczelin 

16 – wygenerowana sieć szczelin 

17 – warstwa złożowa 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Układ lokalizacji epicentrów wstrząsów indukowanych szczelinowaniem hydraulicznym zawie-

rający układ (3) liniowo połączonych sond sejsmicznych połączony z układem zasilania i akwi-

zycji danych (4), znamienny tym, że układ (3) liniowo połączonych sond sejsmicznych za-

wiera pierwszy podukład (3.1) liniowo połączonych sond sejsmicznych połączony liniowo  

z drugim podukładem (3.2) liniowo połączonych sond sejsmicznych, przy czym w drugim po-

dukładzie (3.2) poszczególne sondy sejsmiczne oddalone są od siebie o odległość dwa razy 

większą niż odległość pomiędzy poszczególnymi sondami w pierwszym podukładzie (3.1) li-

niowo połączonych sond sejsmicznych. 

2. Układ lokalizacji epicentrów wstrząsów według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że zawiera 

trzeci podukład (3.3) liniowo połączonych sond sejsmicznych połączony ze swobodnym koń-

cem drugiego podukładu (3.2) liniowo połączonych sond sejsmicznych, przy czym odległość 

pomiędzy poszczególnymi sondami w trzecim podukładzie (3.3) liniowo połączonych sond 

sejsmicznych jest dwa razy większa niż odległość pomiędzy poszczególnymi sondami w dru-

gim podukładzie (3.1) liniowo połączonych sond sejsmicznych. 

3. Sposób lokalizacji epicentrów wstrząsów indukowanych szczelinowaniem hydraulicznym, 

znamienny tym, że 

po umieszczeniu w otworze monitorującym (11) dochodzącym do warstwy złożowej (17) 

układu liniowo połączonych sond sejsmicznych (3), mierzy się trzy składowe ruchu fal 

sejsmicznych pochodzących z epicentrum (1), przy czym układ (3) liniowo połączonych 

sond sejsmicznych zawiera pierwszy podukład (3.1) liniowo połączonych sond sej-

smicznych połączony liniowo z drugim podukładem (3.2) liniowo połączonych sond sej-

smicznych, przy czym w drugim podukładzie (3.2) poszczególne sondy sejsmiczne od-

dalone są od siebie o odległość dwa razy większą niż odległość pomiędzy poszczegól-

nymi sondami w pierwszym podukładzie (3.1) liniowo połączonych sond sejsmicznych, 

a następnie 

przekazuje się sygnały pomiarowe do układu zasilania i akwizycji danych (4), w którym 

określa się lokalizacje epicentrów wstrząsów. 
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Rysunek 
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