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Streszczenie 

Poprawa efektywności wydobycia gazu z łupków jest dużym wyzwaniem dla naukowców oraz korporacji z branży 

wiertniczej. Wydobycie jest możliwe dzięki zastosowaniu proppantu, który ma za zadanie zapobiegać zamykaniu 

się szczelin wytworzonych w procesie szczelinowania. Utrzymanie szczeliny w stanie otwarcia wpływa korzystnie 

na zdolności przepływu zarówno czynnika szczelinującego, jak i gazu ziemnego uwolnionego ze skały. Proppant 

stanowią ziarna o kształcie zbliżonym do sferycznego. Najczęściej stosowane są odpowiednio wyselekcjonowane 

ziarna pasku kwarcowego. Analiza MES zamieszczona w pracy ujawnia mechanizm wgniatania kulek stalowych 

symulujących proppant w płaską powierzchnię skały. Celem niniejszej pracy jest obserwacja wielkości wgłębienia 

kulek w skałę łupkową oraz rozkład pola naprężeń w skale. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwier-

dzić zniszczenie skały przy wgłębieniu 0,01mm. 

Słowa kluczowe: proppant, niekonwencjonalna formacja łupkowa, szczelinowanie hydrauliczne, metoda ele-

mentów skończonych 

 

NUMERICAL ANALYSIS OF STEEL SPHERES 

EMBEDMENT 
 

Summary 
Improving the efficiency of the extraction of shale gas is a big challenge for researchers and corporations which 

represent drilling industry. The production is possible by using a proppant that is designed to prevent closing of 

the fractures which are generated in the fracturing process. Keeping the fracture open has a positive influence on 

the flow capacity of the fracturing medium and the natural gas released from the rock. Proppant grains have 

spherical shape and usually are made of quartz sand. FEM analysis conducted in this work simulates the mecha-

nism of embedment of steel spheres which was simulated proppant grains. The aim of this study was to observe 

the deformation and stress distribution in the shale rocks, which are embed by steel spheres. The analysis show 

that it is possible to determine the destruction of the rock at the 0.01 mm embedment. 

Keywords: proppant, unconventional shale formation, hydraulic fracturing, finite element method 
 

1. WSTĘP

W obecnych czasach, mimo szeroko propagowanej walki 

o dobro ekologiczne, nadal najpopularniejszymi źródłami 

energii są paliwa kopalne. Alternatywą dla wykorzysta-

nia ropy naftowej lub węgla kamiennego jest gaz ziemny 

jako jeden z najbardziej przyjaznych środowisku. Pokła-

dy skały łupkowej w Polsce rozmieszczone są na głębo-

kości od 2 do 6 kilometrów. Złoża tego gazu określane są 

mianem złóż niekonwencjonalnych, które wymagają 

specyficznych technik jego wydobycia. Złoża te były 

znane w przemyśle naftowym od dawna, ale brak odpo-

wiedniej technologii dyskwalifikował ich opłacalne 

wykorzystywanie. Obecny stan techniki umożliwia 

eksploatację gazu z łupków oraz zapewnia ekonomiczną 

opłacalność tego procesu. Przyjmuje się, że światowe 

pokłady tego typu złóż są znacznie większe niż złóż 

konwencjonalnych [4]. Aby efektywniej pozyskać gaz 

niekonwencjonalny, trzeba zmieniać kierunek wiercenia 

(wiercenia krzywione, poziome odcinki wierceń) oraz 
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prowadzić zabiegi wspomagające, opierające się głównie 

na szczelinowaniu skał, aby gaz mógł łatwiej się

uwolnić. Gaz będący w łupkach pozostaje zamknięty w 

porach skalnych. Aby go z nich uwolnić

wadzić do poszerzenia naturalnych spękań w skale. 

Zabieg ten nazywano szczelinowaniem hydraulicznym. 

To, jak dotąd, najpowszechniejsza metoda wydobywania 

gazu ze skał łupkowych. Gaz z łupków uwięziony jest 

w bardzo małych szczelinach, aby go uwolnić, należ

powiększyć. W tym celu stosuje się mieszaninę wody 

z proppantem, którą zatłacza się pod dużym ciśnieniem. 

Ciśnienie płynu kruszy skały łupkowe, uwalniając gaz. 

Proppant wnika w powstałe szczeliny, nie pozwala im się 

zamknąć, co zapewnia swobodny przepływ gazu

 

Rys. 1. Szczelinowanie metodą hydrauliczną z wykorzystaniem 

proppantu [6] 

2. CEL PRACY 

Celem pracy jest analiza numeryczna zjawiska wciskania 

kulek stalowych w powierzchnię skały. Wyniki symulacji 

posłużą do określenia, w jakim stopniu 

na płaską powierzchnię skały. Wielkością, która jest 

interesująca w tych badaniach, jest wartość z

która pozwala określić skalę zwężenia przekroju istniej

cej szczeliny. Przypadkiem idealnym jest, gdy

utrzymuje cały nacisk ciśnienia litostatycznego przy 

jednoczesnym braku odkształcenia skały w wyniku 

kontaktu z proppantem. Wtedy przestrzeń

czynnika szczelinującego oraz późniejszego wypływu 

węglowodorów jest największa, co wpływa 

efektywność wydobycia. 
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prowadzić zabiegi wspomagające, opierające się głównie 

na szczelinowaniu skał, aby gaz mógł łatwiej się z niej 

łupkach pozostaje zamknięty w 

h uwolnić, trzeba dopro-

poszerzenia naturalnych spękań w skale. 

inowaniem hydraulicznym. 

najpowszechniejsza metoda wydobywania 

Gaz z łupków uwięziony jest 

bardzo małych szczelinach, aby go uwolnić, należy je 

powiększyć. W tym celu stosuje się mieszaninę wody 

proppantem, którą zatłacza się pod dużym ciśnieniem. 

Ciśnienie płynu kruszy skały łupkowe, uwalniając gaz. 

szczeliny, nie pozwala im się 

ływ gazu [5]. 

z wykorzystaniem 

Celem pracy jest analiza numeryczna zjawiska wciskania 

skały. Wyniki symulacji 

w jakim stopniu kulki oddziałują 

na płaską powierzchnię skały. Wielkością, która jest 

wartość zagłębienia, 

pozwala określić skalę zwężenia przekroju istnieją-

cej szczeliny. Przypadkiem idealnym jest, gdy proppant 

utrzymuje cały nacisk ciśnienia litostatycznego przy 

jednoczesnym braku odkształcenia skały w wyniku 

przestrzeń przepływu 

czynnika szczelinującego oraz późniejszego wypływu 

co wpływa korzystnie na 

3. MODEL GEOMETRYCZNY 

I DYSKRETNY 

Rozpatrywany jest przypadek, w którym 

jące ziarna proppantu ułożone są 

na płaskiej powierzchni skały. Model dyskretny całego 

układu ciał wygenerowano w preprocesorze

od oprogramowania LS-DYNA. 

rys.2. 

Rys. 2. Gęste ułożenie kulek o jednakowe

wierzchni skały 

Do modelowania założono wykorzystanie ziaren 

o jednakowej średnicy równej 0,8mm. 

średnica ziaren została przyjęta, aby zasymulować 

działanie ziaren na powierzchnie z równą siłą. W prz

padku zastosowania ziaren o różnej średnicy mogłoby 

dojść do miejscowej kumulacji naprężeń wokół ziarna 

o największej średnicy, ponieważ stanowiłoby pierwszy 

punkt podparcia między zaciskającymi się płaszczyznami 

skały. Z uwagi na wystąpienie określonej powtarzalności 

układu geometrycznego zdecydowano się na

układu z rys. 2. wycinkiem tej struktury. 

dokonano na podstawie płaszczyzn symetrii

kulek. Aby zapewnić prawidłowy rozkład pól naprężeń 

podczas wciskania kulek należało je przeciąć w osiach 

ich symetrii. Model przyjęty do 

na rys. 3. Składa się on z 5536 elementów skończonych 

8-węzłowych oraz 6776 węzłów. 
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MODEL GEOMETRYCZNY 

w którym kulki symulu-

są ciasno względem siebie 

Model dyskretny całego 

reprocesorze LS-PrePost 

DYNA. oraz przedstawiono na 

 

o jednakowej średnicy na po-

założono wykorzystanie ziaren 

jednakowej średnicy równej 0,8mm. Równomierna 

ziaren została przyjęta, aby zasymulować 

działanie ziaren na powierzchnie z równą siłą. W przy-

padku zastosowania ziaren o różnej średnicy mogłoby 

mulacji naprężeń wokół ziarna 

największej średnicy, ponieważ stanowiłoby pierwszy 

punkt podparcia między zaciskającymi się płaszczyznami 

skały. Z uwagi na wystąpienie określonej powtarzalności 

ometrycznego zdecydowano się na zastąpienie 

2. wycinkiem tej struktury. Podziału 

dokonano na podstawie płaszczyzn symetrii modeli 

Aby zapewnić prawidłowy rozkład pól naprężeń 

podczas wciskania kulek należało je przeciąć w osiach 

Model przyjęty do analizy przedstawiono 

. Składa się on z 5536 elementów skończonych 
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Rys. 3. Fragment skały z warstwą kulek przyjęty do analizy 

 

4. WARUNKI POCZĄTKOWE  

I WARUNKI BRZEGOWE 

Przyjęty do analizy fragment geometrii został utwier-

dzony przez odebranie wszystkich stopni swobody 

(translacyjnych i rotacyjnych) węzłom znajdującym się 

na  powierzchni podstawy sześcianu, który symulować 

ma strukturę skały. Płaszczyznę przyłożenia utwierdze-

nia zaznaczono ramką na rys 4. Tworząc model 

w postaci wycinka rzeczywistego modelu,  konieczne jest 

także nadanie odpowiednich warunków symetrii. Ramka 

na rys 5 obejmuje węzły, znajdujące się na płaszczyźnie 

symetrii względem osi X. W tych węzłach odebrano 

możliwość przemieszczenia względem osi X oraz wszyst-

kie rotacyjne stopnie swobody. Takie same warunki 

przyjęto dla przeciwległego boku modelu. Analogicznie 

nałożono symetrię na prostopadłych płaszczyznach przez 

odebranie przemieszczenia względem osi Y i wszystkich 

rotacyjnych stopni swobody. 

 
Rys. 4. Powierzchnia utwierdzenia modelu 

 
Rys. 5. Płaszczyzny symetrii względem osi X 

Natomiast wymuszenie nałożono na wszystkie węzły 

modeli kulek przez nadanie przemieszczenia w kierunku 

skały (tj. zgodnie z osią Z). Kierunek przemieszczenia 

kulek wynika z obecności naprężeń litostatycznych, 

które zostają uwolnione w chwili usunięcia ciśnienia 

szczelinowania. Prędkość wciskania ziaren może być 

opisana funkcją, której wykres przedstawiono na rys. 6. 

Ruch ten wynika z sił występujących w górotworze, 

które dążą do zamknięcia szczeliny (w której znajduje 

się proppant). 

Utwierdzenie 

Płaszczyzny symetrii względem osi 

X 
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Rys. 6. Krzywa zadeklarowanego wymuszenia w postaci prze-

mieszczenia kulek 

Duży przyrost przemieszczenia w czasie widoczny na 

początku  krzywej z rys. 6. został wprowadzony, aby 

usunąć wolną przestrzeń miedzy ziarnem a skałą. Ziarna 

zostały celowo odsunięte od skały o 0,01 mm, 

aby zapobiec pojawieniu się błędów kontaktu podczas 

przeprowadzania analizy. Taka sama wartość odstępu 

została wprowadzona między kulkami. 

Typ kontaktu, jaki przyjęto podczas analizy, wykorzy-

stuje funkcję kary, która bazuje na warunkach geome-

trycznych układu, co oznacza, że nie muszą być nakła-

dane lub odbierane dodatkowe stopnie swobody. W 

ogólnym ujęciu metoda polega na wprowadzeniu dodat-

kowej siły przyłożonej do węzłów na brzegu ciał, jeżeli 

dojdzie do penetracji powierzchni. W opcjach kontaktu 

nadano wartość statycznego współczynnika kontaktu 

równą 0,5. Wartość ta została przyjęta jako najbardziej 

zbliżona dla danych współczynników kontaktu beton-

stal [1,2]. 

Do przeprowadzenia analiz numerycznych konieczne jest 

zaimplementowanie odpowiednich właściwości materia-

łowych. Ponieważ rozpatrywane zagadnienie dotyczy 

problemów geomechaniki łupkowej formacji gazonośnej, 

przyjęto, że skałę stanowi łupek ilasty, zaś proppant 

zastępują kulki stalowe o takiej samej średnicy. Do 

analizy użyto modelu materiałowego MAT_084/85-

WINFRITH_CONCRETE, który dostępny jest w 

kodzie obliczeniowym LS-Dyna i symulować ma zacho-

wanie skały łupkowej. Model ten jest często używany do 

symulowania właściwości materiałów kruchych, tj. skał, 

betonu. Właściwości mechaniczne łupka przyjęte do 

analizy zamieszczono w tabeli 1. Ten model materiału 

używany jest przy modelowaniu zjawisk geomechaniki, 

gdzie szeroko występują siły nacisku. Model ten umożli-

wi także tworzenie bazy zawierającej informacje o pozy-

cji długości i kierunku pęknięcia [3]. 

 

 

 

Tabela 1. Właściwości mechaniczne przyjęte dla materiału 

skały łupkowej [7] 

Wielkość Wartość 

Moduł Younga [GPa] 4 

Poisson [-] 0,22 

Gęstość [kg/m3] 2200 

Wytrzymałość na rozciąganie 

[MPa] 
2 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 40 

Biorąc pod uwagę, że materiał, z którego wykonane 

są ziarna proppantu, cechuje się dużo lepszymi właści-

wościami mechanicznymi w porównaniu do właściwości 

materiału skały łupkowej, przyjęto do analizy, że ziarna 

proppantu będą posiadały właściwości stali. Model 

materiałowy użyty do modelowania ziaren 

to MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY o 

wartościach zamieszczonych w tabeli 2. Jest to model 

sprężysto-plastyczny z umocnieniem, w związku z czym 

bardzo dobrze nadaje się do opisu stali znajdującej się w 

stanie sprężystym. Opis materiału ceramicznego jest 

dużo bardziej skomplikowany i wymagałby przeprowa-

dzenia dodatkowych badań eksperymentalnych. Biorąc 

pod uwagę, że materiały kontaktujące się ze sobą cechu-

ją się dużą różnicą w wytrzymałości, można przyjąć, 

że słabszy materiał skały łupkowej nie oddziałuje zna-

cząco na materiał kulek [3]. 

Tabela 2. Właściwości mechaniczne przyjęte dla materiału 

kulek 

Wielkość Wartość 

Moduł Younga [GPa] 210 

Poisson [-] 0,3 

Gęstość [kg/m3] 7850 

Granica plastyczności [MPa] 350 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 450 

5. WYNIKI ANALIZY 

Obliczenia numeryczne przeprowadzono, wykorzystując 

metodę elementów skończonych w kodzie obliczeniowym 

LS-Dyna przy użyciu schematu niejawnego. Symulacja 

przeprowadzono w warunkach statycznych. Otrzymano 

naprężenia o maksymalnej wartości 39,1 MPa, które 

skupiają się w punkcie kontaktu kulek z modelem skały. 

Mapę naprężeń występujących na kierunku działania 

obciążenia zaprezentowano na rys. 7. 
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Rys. 7. Mapa naprężeń powstałych w wyniku wci

stalowych w skałę [MPa] 

Naprężenia powstałe w modelu skały są wynikiem 

wgłębienia kulek w strukturę łupka. Przemieszcze

jakie zostało zaobserwowane do momentu 

braku zbieżności rozwiązywanego modelu, który jest 

tożsamy z jego zniszczeniem, przedstawia mapa prz

mieszczeń zamieszczona na rys. 8. Wartość wgłębienia 

powstałego w powierzchni skały wynosi 0,01mm i nal

pamiętać, że jest to różnica między wartością przemies

czenia z rys. 8. oraz wartością odstępu między modelami 

skały i ziarna, która została nadana w warunkach p

czątkowych analizy. 

 
Praca powstała w ramach projektu BG2/DIOX4SHELL/14, objętego finansowaniem na lata 2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
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Rys. 7. Mapa naprężeń powstałych w wyniku wciskania kulek 

Naprężenia powstałe w modelu skały są wynikiem 

w strukturę łupka. Przemieszczenie, 

jakie zostało zaobserwowane do momentu wystąpienia 

braku zbieżności rozwiązywanego modelu, który jest 

przedstawia mapa prze-

8. Wartość wgłębienia 

powstałego w powierzchni skały wynosi 0,01mm i należy 

dzy wartością przemiesz-

odstępu między modelami 

która została nadana w warunkach po-

Rys. 8. Mapa przemieszczeń powstałych w wyniku wci

kulek w skałę [mm] 

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dla przyjętych modeli materiałowych oraz warunków 

brzegowych przeprowadzono modelowanie procesu

wciskania kulek stalowych w skałę

naprężeń, wywołanych wciskaniem 

z uwagi na niewielką wartość wgłębienia 

w powierzchnię skały. Wartość uzyskanych naprężeń jest 

zbliżona do wartości granicznej wytrzymałości materiału 

skały łupkowej.  W planach jest 

eksperymentalna tego zagadnienia.

Praca powstała w ramach projektu BG2/DIOX4SHELL/14, objętego finansowaniem na lata 2014
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Rys. 8. Mapa przemieszczeń powstałych w wyniku wciskania 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Dla przyjętych modeli materiałowych oraz warunków 

przeprowadzono modelowanie procesu 

w skałę. Obszar wpływu 

naprężeń, wywołanych wciskaniem kulek, jest niewielki, 

wartość wgłębienia kulek 

zyskanych naprężeń jest 

zbliżona do wartości granicznej wytrzymałości materiału 

planach jest także weryfikacja 

tego zagadnienia. 
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