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REZUMAT. După prezentarea unor aspecte generale privind resursele actuale de gaze 
naturale cantonate în zăcăminte neconvenţionale (cu aplecare specială asupra gazelor 
de şist), autorii descriu condiţiile specifice pentru forajul acestor roci argiloase din 
punct de vedere geologic şi al interacţiunii fluidului de foraj cu formaţiunea în sine. În 
acelaşi timp, specificul acestor zăcăminte constă în faptul că gazele sunt absorbite în 
matricea argiloasă, cantonate în sistemul vacuolar sau de microfisuri al rocilor şistoase 
şi se întind pe suprafeţe relativ mari în planuri aproximativ orizontale. Acest specific 
impune, în vederea exploatării lor, o interfaţă de contact sondă – zăcământ foarte mare. 
La ora actuală, combinarea forajului orizontal cu operaţia de fracturare hidraulică, 
executată în mai multe etape, constituie soluţia unanim acceptată de specialişti pentru 
creşterea semnificativă a productivităţii sondelor de gaze de şist. Punctele critice atinse 
în cadrul lucrării noastre privesc: alternativele programelor de construcţie ale sondelor; 
optimizarea garniturii de foraj; analiza fluidelor de foraj compatibile cu formaţiunile 
geologice traversate; monitorizarea traseului găurii de sondă; completarea sondelor în 
dreptul stratului productiv.  

1. PREMISE 

Temenul de gaze naturale neconvenţionale se referă la resursele de gaze naturale 
acumulate în zăcămintele geologice complexe, cu o permeabilitate scăzută, a căror 
exploatare comercială poate fi realizată doar prin aplicarea unor operaţiuni petroliere 
sofisticate şi adesea costisitoare. Altfel spus, această nouă categorie a gazelor 
naturale neconvenționale face parte din categoria mai largă a gazelor naturale. Gazele 
au compoziţia chimică identică, iar ceea ce le diferențiază sunt detalii care ţin de 
modul de geneză, tipul zăcămintelor, tipul capcanei, litologia şi permeabilitatea 
colectoarelor, precum şi tehnologia de exploatare [1]. Este vorba de trei tipuri de 
resurse neconvenţionale de gaze naturale: gaze din rezervoare (nisipuri) etanşe (tight 
gas sands), gaze din roci argiloase sau gaze de şist (shale gas) şi gaze de cărbune 
(coalbed methane). La acestea trebuie adăugate şi resursele de gaze-hidraţi din zonele 
reci ale mărilor şi oceanelor. Emisiile de gaze din Marea Neagră (în special metan) 
sunt prezente la toate intervalele de adâncime, de la zona litorală spre zona de self, în 
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zona de flexură continentală, pe panta continentală şi chiar în zonele abisale de 
adâncime maximă [1]. 

În figura 1 este prezentată o schemă a unei secţiuni geologice cu cele trei tipuri 
de resurse neconvenţionale de gaze naturale [1, 2].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Secţiune geologică 
(resurse neconvenţionale) [2]. 

 
 
 
 
 
 

2. PROGRAME DE CONSTRUCŢIE 

La ora actuală, pentru exploatarea gazelor de şist se folosesc foraje verticale sau 
foraje orizontale (dirijate). Tendinţa, în viitor, se bazează mai mult pe forajele 
orizontale, ţinându-se seama de extinderea şi de expunerea optimizată a formaţiunii 
geologice în acest caz. Oricum, combinarea forajului orizontal cu operaţia de fisurare 
hidraulică, executată în mai multe etape, a condus actualmente la o creştere 
semnificativă a productivităţii sondelor de gaze de şist. În limba engleză se folosesc 
în mod curent sintagmele Extended Reach Wells (ERW) şi, mai ales, Extended Reach 
Drilling (ERD), care s-ar traduce prin sonde, respectiv foraje cu acţiune extinsă.  

Primele sonde cu înclinări mari, unele chiar cu extensii orizontale au fost forate în 
anii 1950 - 1969 în fosta URSS. Dar adevărata dezvoltare a sondelor cu deplasări 
mari (Canada, Alaska, Venezuela, Indonezia, Siberia Occidentală, California, sudul 
Angliei etc.) a început după 1980. S-a ajuns, astfel, ca în jurul anului 2000, ponderea 
acestora să depăşească 7 % din totalul sondelor forate în lume [3, 4].  

La noi în ţară au fost săpate sonde orizontale începând din anul 1995 cu sonda 1 
Clejani. Sonde dirijate şi orizontale a realizat cu precădere SC Foraj Sonde Tg. Mureş. 
Astfel, numai în perioada 2008 - 2012, întreprinderea a realizat un număr 34 de astfel 
de sonde. 

Este de-acum binecunoscut faptul că realizarea unei sonde orizontale presupune, 
în primul rând, efectuarea unui foraj vertical până la o adâncime cunoscută, urmat de 
KOP (kick of point - punctul de schimbare a direcţiei de foraj), apoi de zona de 
creştere a înclinării (build-up) - porţiune deviată - până se ajunge la stratul productiv 
şi, finalmente, de forajul orizontal pe lungimea proiectată care poate ajunge până la 
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Fig. 2. Diagramă de extracţie a gazelor  
de şist [6]. 

 
 

2500 m. Această porţiune de sondă, de secţiune 
orizontală, permite un contact cu formaţiunea de şist 
mult mai important decât cel aferent forajului 
vertical. De la KOP, traictoria demarează cu rate de 
deviere de la verticală de 10°/30 m - 20°/30 m (în 
practică, aceasta înseamnă că punctul de demarare a 
schimbării direcţiei KOP este la aproximativ 100 - 
200 m deasupra secţiunii orizontale). În SUA, ţară 
cu experienţă bogată în acest domeniu, lungimile 
secţiunilor orizontale ale sondelor variază, în mod 
obişnuit, între 1000 m şi 2000 m, dar au fost şi 
cazuri în care aceste lungimi au ajuns chiar la 6000 
m [5]. Spre exemplu, pentru mai multe zăcăminte 
din Canada şi America, schema tipică a programului 
de construcţie ar putea fi cea din figura 2 [6].  

Programul de construcţie cuprinde, în general, trei-patru coloane, care trebuie să 
închidă primele intervale, urmând ca porţiunea orizontală să fie echipată conform 
condiţiilor întâlnite în stratul productiv. În figurile 3 şi 4 sunt prezentate două 
programe de construcţie ale unor sonde cu rază extinsă de acţiune (ERW), realizate 
în România [7]. 

 

 
 

Fig. 3. Program de construcţie al unei sonde ERW realizată în România [1, 7]. 
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Fig. 4. Program de construcţie al unei sonde ERW realizată în România [1, 7]. 

3. GARNITURA DE FORAJ 

Este binecunoscut faptul că, pentru forajul sondelor verticale sau cu înclinări 
moderate (sub 50o – 60o), apăsarea pe sapă se realizează cu aproximativ 75 % din 
greutatea prăjinilor grele (fig. 5 a). Iată de ce, în cazul sondelor orizontale apăsarea 
pe sapă se realizează plasând prăjinile grele, eventual şi o parte din cele 
intermediare, într-o zonă cu înclinare redusă ori chiar verticală (fig. 5 b). 

 

 
 
 

Fig. 5. Alcătuirea garniturii de foraj: 
a – sonde verticale; b – sonde 

orizontale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               a.          b.     
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Ele creează apăsarea pe sapă prin intermediul prăjinilor de foraj speciale 
(compressive service), care sunt comprimate. Sunt şi situaţii când sub prăjinile grele 
se plaseză doar prăjini intermediare, care suportă sarcini de compresiune mai mari. 
Uneori, tot ansamblul este alcătuit numai din prăjini intermediare, mai elastice 
decât prăjinile grele, care permit, pe de o parte, intensităţi de deviere mai mari, iar 
pe de altă parte, permit reducerea căderilor de presiune din spaţiul inelar [3, 4]. 

La sondele cu înclinări mari şi la cele orizontale, apăsarea pe sapă se reduce din 
cauza frecărilor dintre garnitură şi peretele inferior al găurii de sondă (în acest caz, 
o parte din prăjinile grele se sprijină pe peretele inferior al găurii de sondă, astfel că 
numai o parte din greutatea lor se transmite la sapă).  

Se consideră un element scurt al ansamblului de fund BHA de greutate Ga (fig. 
6). Greutatea în aer a ansamblului de fund este [4]: 
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în care: Gs reprezintă necesarul de apăsare pe sapă;  ρf  – densitatea fluidului de 
foraj; ρo – densitatea materialului din care sunt constituite prăjinile grele; cs - 
coeficient de siguranţă; α – înclinarea găurii de sondă. 

 

 
 

Fig. 6. Sistemul de forţe în BHA [4]. 
 

La sondele cu înclinări mari, forate în diametru mic, o parte din apăsarea pe sapă 
este asigurată de prăjinile de foraj aflate în compresiune. Se acceptă ideea ca 90% 
din valoarea forţei critice Fcr să fie maximul de contribuţie la apăsarea pe sapă a 
prăjinilor de foraj [4].  
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În aceste condiţii, greutatea în aer a ansamblului de fund va fi 
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în care Fcr este forţa critică de pierdere a stabilităţii garniturii de foraj. 
În funcţie de valoare forţei de compresiune axială aplicată, forma garniturii în 

gaura de sondă este fie o sinusoidă aplicată pe peretele inferior al sondei, fie o 
elicoidă ce contactează peretele sondei de jur-împrejurul ei pe lungimea unei bucle, 
fapt ce opreşte, practic, mişcarea. Forţa critică de pierdere a stabilităţii garniturii de 
foraj este dată de relaţia Paslay-Dowson [3, 4]: 
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unde: E este modulul de elasticitate longitudinală a lui Young; jr – jocul radial 

prăjini-sondă; '
pq –  greutatea unitară a prăjinilor de foraj, calculată în fluidul de foraj; 

I –  momentul axial de inerţie: 
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D, d – diametrele exterior, respectiv interior ale prăjinilor de foraj. 
Formula Paslay-Dowson (3) se foloseşte, în mod curent, la determinarea apăsării 

maxime pe sapă pentru a evita pericolul flambării prăjinilor comprimate. Pe 
intervalul drept aferent fazei stabilizate, secţiunea critică se află imediat deasupra 
ansamblului de fund BHA (motor, prăjini amagnetice, reducţii). Prăjinile din 
această secţiune nu flambează dacă apăsarea pe sapă Gs ≤ Fcr + la f qa cos αt, relaţie 
în care: la este lungimea ansamblului de foraj; qa – greutatea unitară medie a 
ansamblului; f – factorul de flotabilitate; α t  – înclinarea intervalului tangent. 

Există şi cazuri când apăsarea pe sapă se realizează cu ajutorul unui dispozitiv 
hidraulic, similar cu un amortizor, care este plasat în ansamblul de fund. Forţa de 
apăsare este relativ constantă şi egală cu produsul dintre căderea de presiune din 
duzele sapei şi aria efectivă a pistonului dispozitivului. Mai mult, cu ajutorul unui 
asemenea dispozitiv, se măreşte viteza de avansare, se amortizează şocurile axiale 
şi se reduce riscul de prindere a sapei. În tabelul 1 este prezentat un ansamblu 
specific pentru secţiunea orizontală [3]. 

Se consideră, în general, că sapele cu role sunt mai potrivite pentru dirijare. Totuşi, 
sapele cu PDC (polycrystalline diamont compact) sunt adesea mai profitabile, 
îndeosebi la sondele cu înclinări mari şi la cele orizontale, pentru că au o durată mai 
mare de lucru şi se pot obţine găuri suficient de netede. Locul de plasare al gealei este 
determinat nu numai de alcătuirea garniturii ci şi de înclinarea şi curbura sondei, ca şi 
de mărimea frecărilor care atenuează intensitatea forţei de impact şi a impulsului creat. 
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Uneori se folosesc chiar două geale: una în ansamblul aflat deasupra sapei, iar cealaltă 
deasupra porţiunii curbate netubate. 

Tabelul 1  

Ansamblul folosit pentru forajul porţiunii orizontale 

Componenta Diametrul, in Lungimea, m 

Sapă cu PDC 6 1/2 0,18 

Motor dezaxat cu 2o cu două secţiuni 5 6,58 

Reducţie cu valvă de reţinere 4 3/4 0,70 

Reducţie pentru alinierea MWD 4 3/4 0,70 

Prăjină grea scurtă amagnetică 4 3/4 3,11 

Prăjină grea amagnetică cu MWD 4 3/4 9,42 

Prăjină grea amagnetică 4 3/4 9,27 

Reducţie 5 3/8 0,76 

Prăjini de foraj (138 bucăţi) 4 1326,64 

Prăjini intermediare (30 bucăţi) 4 275,90 

Prăjini de foraj 4 Restul 

4. FLUIDE DE FORAJ COMPATIBILE CU FORMAŢIUNILE 
GEOLOGICE TRAVERSATE 

Desigur că, indiferent de tipul sondei – verticală, direcţională sau orizontală, 
fluidul de foraj are aceleaşi roluri: degajarea tălpii de detritus, evacuarea 
detritusului, stabilitatea pereţilor găurii forate, asigurarea conreapresiunii pe strat şi 
răcirea dispozitivului de dislocare. Pentru sondele direcţionale şi orizontale se 
impun însă şi exigenţe specifice legate de intensităţile de deviere severe (sunt 
recomandabile fluidele cu proprietăţi lubrifiante accentuate), evacuarea detritusului 
(depunerea gravitaţională a particulelor solide pe peretele inferior al găurii de 
sondă), riscul de prindere în dreptul stratelor productive (se accentuează odată cu 
creşterea înclinării sondei), depunerea baritei în perioadele de întrerupere a 
ciculaţiei (se accentuează riscul pierderilor de circulaţie ori al manifestărilor 
eruptive), distribuţia diferită a tensiunilor (densitatea optimă a noroiului trebuie să 
ţină seama de asigurarea stabilităţii peretelui şi evitarea fisurării rocilor etc.). În 
continuare vom prezenta câteva tipuri reprezentative de astfel de fluide [1, 7]. 

Pentru sondele la care se aşteaptă probleme de evacuare a detritusului, se 
recomandă fluide numite cu gel fragil care, pe lângă asigurarea unei stabilităţi bune 
a sondei, asigură şi o bună evacuare a detritusului. În această categorie sunt incluse 
atât fluidele pe bază de petrol cu argilă organofilă, cât şi cele pe bază de apă cu 
bentonită sau polimeri care se caracterizează, în principal, prin dezvoltarea unui gel 
consistent (tensiune de forfecare 10 - 30 N/m2) într-un timp foarte scurt - în doar 
câteva secunde, uneori chiar sub o secundă.  
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Fluidele nedispersive pe bază de electroliţi şi polimeri, sau pe bază de silicaţi, 
sunt sisteme a căror stabilitate nu se bazează pe sistemul apă-argilă ci pe aditivii 
folosiţi la preparare. Sunt foarte mult folosite fluidele pe bază de potasiu şi 
poliacrilamidă ori pe bază de silicat de sodiu. 

Fluidul de deschidere colmatant este realizat pe baza unui sistem care nu 
conţine argilă. Se formează din soluţia uneia sau mai multor săruri în care se 
adaugă trei aditivi: (1) o suspensie concentrată de polimeri care asigură proprietăţi 
reologice şi de gelaţie; (2) un produs pulverulent format din polimeri şi materiale 
tensioactive cu rolul de menţinere în suspensie a materialului de podire; (3) un 
material de podire - carbonat de calciu cu o compoziţie granulometrică într-o gamă 
de dimensiuni foarte largă, de la 1 la 200 microni. 

Foarte atractive şi destul de des folosite sunt emulsiile inverse care au ca fază 
continuă uleiurile minerale cu conţinut redus de aromate (sub 2 %). O pondere similară 
o au şi fluidele pe bază de produse petroliere (mai ales emulsiile inverse în care faza de 
dispersie este motorina). Faţă de noroaiele obişnuite care depun turte de colmatare cu 
coeficienţi de frecare de 0,30 – 0,45, aceste tipuri au coeficienţii de frecare reduşi, de 
ordinul a 0,20. De asemenea, o soluţie cu efecte ecologice pozitive o reprezintă fluidele 
sintetice, din care fac parte şi pseudoemulsiile inverse (în locul produsului petrolier este 
folosit, ca fază continuă, un fluid sintetic, biodegradabil).  

O categorie relativ nouă de fluide utilizate la forajul direcţional şi orizontal este 
aceea a fluidelor cu biopolimeri, de regulă fără particule solide. Dintre polimerii cu 
largă răspândire se pot menţiona răşina de Xanthan, cu concentraţii de 3 – 7 kg/m3, 
şi hidroxietilceluloza de sodiu (HEC).  

Fluidele limpezi sau soluţiile de săruri pot fi folosite în cadrul formaţiunilor 
consolidate care nu sunt afectate de pătrunderea unor volume mari de fluid în roca 
poros-permeabilă. Aceste tipuri de fluide se pot folosi în formaţiuni calcaroase sau 
dolomitice fracturate, sau în formaţiuni provenite din acumulări de coral şi, uneori, 
dar cu rezerve, în gresii fracturate fără argilă interstiţială. 

Cum secţiunea de curgere este tot mai mare pe măsură ce distanţa de la 
peretele sondei creşte, vâscozitatea soluţiei se măreşte corespunzător, contribuind 
la oprirea curgerii. În vederea stabilirii distanţei de la care se produce oprirea 
curgerii soluţiei în strat se poate folosi relaţia [8, 9]: 

 

  
c Q

A k m
 = , (5) 

unde:  este viteza de forfecare, s–1; Q – debitul de pierdere, m3/zi; A – aria secţiunii 

de curgere la diferite distanţe de axa sondei, m2; k – permeabilitatea formaţiei, mD; 
m – porozitatea formaţiei, %; c – constantă de transformare, c = 360.  

Un model de fluid de foraj pentru realizarea forajelor la subechilibru îl 
reprezintă spumele preformate. Prepararea unui astfel de sistem se face prin 
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dispersare sau condensare. Fracţia volumică de lichid (FVL) este proprietatea cea 
mai importantă, care le influenţează, la rându-i, pe celelalte: 

  
( ),

L

L G

V
FVL

V V p T
=

+
 (6) 

unde: VL este volumul de lichid; VG – volumul de gaze la presiunea şi temperatura 
de preparare (p, T). 

Valorile FVL sunt cuprinse între 0,02 şi 0,5 pentru condiţiile de sondă şi între 
0,02 şi 0,16 pentru condiţiile de suprafaţă. Această proprietate influenţează foarte 
mult capacitatea spumei de a ridica particulele solide, ca urmare a modificărilor 
pe care le provoacă în structura sitemului format. Capacitatea de ridicare a 
spumelor creşte de la capacitatea de ridicare a fazei continue (FVL = 1) la o 
valoare maximă, când FVL este de aproximativ 0,02, după care, va scădea brusc 
pentru valori ale FVL mai mici de 0,02, ca urmare a apariţiei alternanţelor de 
curgere (dop de spumă, dop de gaz). 

Aşadar, alegerea corectă a fluidului de foraj reprezintă unul dintre cele mai 
importante procese în realizarea unei sonde, care integrează forajul şi completarea 
în ciclul interdependent: politica de mediu – planificare – implementare şi 
funcţionare – verificare şi acţiune corectivă – analiză efectuată la nivel de 
conducere, cu scopul îmbunătăţirii continue a aşa numitei producţii curate . 

5. MONITORIZAREA TRASEULUI GĂURII DE SONDĂ 

Elementele definitorii privitoare la monitorizarea traseului unei sonde dirijate 
sau orizontale privesc, cu precădere: stabilirea traseului spaţial al sondelor; metodele, 
mijloacele şi tehnologia de deviere; alegerea profilului teoretic; măsurătorile 
specifice din timpul forajului. Desigur, pentru problema specială a forării găurilor 
de sondă pentru exploatarea gazelor din formaţiuni neconvenţionale, cu precădere a 
celor de şist, se impune şi un studiu al sondelor multilaterale care, în viitor, pot 
contribui decisiv la optimizarea procesului de fracturare hidraulică. În prezent sunt 
consacrate câteva tehnologii de orientare moderne care pot răspunde problemelor 
ridicate de realizarea acestor tipuri de sonde: metoda de foraj navigant, Automation 
Technology for Directional Drilling, Rotary Steering System, Reelwell Drilling 
Method - care folosesc dispositive de măsurare în timpul forajului (MWD), motoare 
de fund sau dispositive rotary de deviere. 

Se impune, din ce în ce mai mult, aplicarea metodelor de foraj care să permită, 
pe de o parte, aducerea într-un circuit comun a multitudinii de „colectoare” care 
apar în sistem, respectiv a stabilirii unui echilibru perfect strat-sondă la traversarea 
stratelor productive: forajul la subechilibru (UBD – Under Balance Drilling); 
forajul cu presiune controlată (Managed Pressure Drilling); forajul în sistem închis 
(Closed Loop Drilling System). 
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6. COMPLETAREA SONDELOR  
ÎN DREPTUL STRATULUI PRODUCTIV 

În vederea conturării noilor zăcăminte româneşti de gaze de şişt propuse spre 
exploatare, este necesară, între altele, şi forarea mai multor sonde verticale de corelare, 
având ca scop delimitarea geometriei zăcămintelor de gaze de şişt, prelevarea probelor 
de gaze, calculul rezervei de gaze cantonate în roca colectoare reprezentată de şişturile 
argiloase, stabilirea grosimii şi a lăţimii zăcământului etc. Dacă zăcământul delimitat 
prin forarea sondelor verticale îndeplineşte condiţiile optime de grosime şi lungime a 
stratului productiv, atunci se vor aplica tehnologiile moderne de foraj deviat, având ca 
scop realizarea deschiderii statului productiv pe o lungime cât mai mare, prin una sau 
mai multe sonde orizontale şi realizarea operaţiilor de fisurare hidraulică.  

În literatura de specialitate, dar şi în practica de şantier, există cinci tipuri majore 
de completare în dreptul stratului productiv (fig. 7) [1, 9, 10]. 

Completarea de tip gaură liberă este utilizată la sondele care exploatează 
zăcămintele cantonate în roci consolidate, acolo unde nu există riscul dărâmării găurii 
de sondă. 

 

 
 

Fig. 7. Principalele tipuri de completare în dreptul stratului productiv [1, 10]. 
 

Completarea de tip liner şliţuit sau preperforat constă, aşa cum îi spune şi 
numele, în tubarea, în dreptul formaţiunii productive, a unui liner şliţuit (sau 
preperforat, având orificii circulare). Completarea cu lainer şliţuit se aplică mai ales 
la sondele care exploatează zăcăminte cantonate în roci mediu consolidate sau care 
conţin intercalaţii de roci slab consolidate sau plastice.  



76  EMERG 1 – 2015 Lazăr AVRAM, Nicolae Napoleon ANTONESCU 

Completarea de tip coloană (liner) cimentată şi perforată constă în tubarea, în 
dreptul stratului productiv, a unei coloane, urmată de cimentarea şi perforarea 
acesteia în vederea creării căilor de curgere strat-sondă. 

Completarea de tip filtre în gaura liberă (neîmpachetate, preîmpachetate, 
împachetate) constă în introducerea, în gaura liberă, a unor filtre pentru controlul 
nisipului. Filtrele care se împachetează după introducerea în sondă au cea mai largă 
aplicabilitate pentru controlul nisipului, precum şi cele mai bune performanţe 
privind curgerea prin crearea, în strat, în jurul filtrelor, a unei zone de mare 
permeabilitate (nisipul plasat pentru împachetare). 

Completarea de tip filtre în coloană (liner) cimentată şi perforată: (neîmpachetate, 
preîmpachetate, împachetate) se deosebeşte de precedenta prin aceea că împachetarea 
se face în coloană. Coloana tubată asigură integritatea stratului productiv în timpul 
operaţiei, ceea ce uşurează instalarea completării. Totuşi, zona de mare permeabilitate 
este mai mică, iar contactul cu stratul productiv se realizează prin intermediul canalelor 
realizate prin perforare, ceea ce duce la performanţe de curgere mai reduse. 

Pentru completarea în dreptul stratului productiv a sondelor orizontale destinate 
exploatării gazelor de şist se recomandă sistemul de completare cu packere 
exterioare şi valve de circulaţie laterală şi constă în utilizarea valvelor de circulaţie 
laterală cu trei poziţii şi element filtrant [1, 10, 11]. La sondele orizontale la care 
este necesară stimularea selectivă, cu material de susţinere, este avantajos ca, după 
stimulare, la repunerea sondei în producţie, să existe o barieră filtrantă. Secţiunea 
filtrantă poate fi de tipul filtrului înfăşurat cu sârmă sau de tipul filtrului premium, 
în funcţie de dimensiunile materialului de susţinere, caracteristicile rocii colector şi 
cele ale fluidului produs. Acest tip de completare se recomandă a fi aplicată la 
sondele orizontale destinate exploatării zăcămintelor de gaze de şişt de la noi din 
ţară, unde periodic sunt necesare operaţii de stimulare prin fisurare.  

În figura 8 este prezentat, schematic, echipamentul de completare în sistem 
gravel pack pentru sonde orizontale [1, 10, 11].  

 

 
 

Fig. 8. Echipamentul de completare în sistem gravel pack pentru sonde orizontale [1]. 
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Pentru instalarea completării în sistem gravel pack vor fi parcurşi următorii paşi: 
(1) traversarea prin foraj a formaţiunii productive utilizându-se un fluid care să nu 
altereze proprietăţile de curgere în strat; (2) înlocuirea, prin circulaţie, a fluidului 
din gaura liberă cu un fluid de completare, fluid fără particule solide; (3) intro-
ducerea ansamblului de împachetare prezentat în figura 8. 

7. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

● Se impun, din capul locului, măsuri speciale pentru asigurarea realizării 
programului de construcţie şi echipare a sondelor în intervalele curbe, înclinate şi 
orizontale. Aceste măsuri sunt destinate, în principal: prevenirii pierderii stabilităţii 
peretelui în intervalele ce urmează a fi consolidate, prevenirii problemelor ridicate 
la introducerea coloanelor în porţiunile curbe, asigurarea protecţiei mediului 
ambiant etc. 

● La sondele cu înclinări mari şi la cele orizontale, apăsarea pe sapă se reduce 
din cauza frecărilor dintre garnitură şi peretele inferior al găurii de sondă (în acest 
caz, o parte din prăjinile grele se sprijină pe peretele inferior al găurii de sondă, 
astfel că numai o parte din greutatea lor se transmite la sapă). În astfel de sonde, 
garniturile de foraj trebuie să facă faţă unor solicitări extrem de mari de tracţiune – 
compresiune, de torsiune, de încovoiere, ciclice (de oboseală) ş.a. 

● Fluidele folosite pentru realizarea acestor sonde trebuie să răspundă unor 
cerinţe specifice. Accentul se pune îndeosebi pe fluidele foarte uşoare cum sunt 
gazele, spumele, fluidele inhibitive (soluţiile limpezi), fluidele cu filtrat foarte mic, 
fluidele cu gel fragil, fluidele pe bază de petrol sintetic ş.a. 

● Monitorizarea traseului sondei se bazează, pe de o parte, pe folosirea unor 
module electronice de detecţie performante în cadrul sistemelor MWD şi LWD, iar 
pe de altă parte, pe o capacitate înaltă de prelucrare la suprafaţă a datelor culese din 
sondă. 

● Pentru completarea, în dreptul stratului productiv, a sondelor orizontale 
destinate exploatării gazelor de şist se recomandă, în general, sistemul cu packere 
exterioare şi valve de circulaţie laterală, care constă în utilizarea valvelor de circulaţie 
laterală cu trei poziţii şi element filtrant. Acest tip de completare se recomandă a fi 
aplicat la sondele orizontale destinate exploatării zăcămintelor de gaze de şişt de la 
noi din ţară unde, periodic, sunt necesare operaţii de stimulare prin fisurare. 
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