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Kryteria doboru surowców dla procesu
wytwarzania proppantów
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Streszczenie
Podczas wydobywania gazu z łupków stosowany jest zabieg szczelinowania hydraulicznego w celu wytworzenia, utrzymania lub powiększenia szczelin w skałach. Przeprowadza się go przy pomocy płynu szczelinującego, zawierającego materiał podsadzkowy zwany
proppantem. Proppant jest to kruszywo naturalne lub sztuczne, które ze względu na funkcję jaką pełni, posiada określone właściwości.
Do najważniejszych zalicza się postać regularnych kulek o średnicy 0,3-0,7 mm i relatywnie małej gęstości pozornej oraz wytrzymałość
mechaniczną na ściskanie. Ze względu na skalę zapotrzebowania istotną cechą proppantów jest ich niska cena. Warunkiem spełnienia
specyﬁcznych wymagań stawianych proppantom jest odpowiedni dobór surowców uwzględniający ich skład chemiczny, cenę oraz niskoenergetyczny i wysokowydajny proces wytwarzania. To uzasadnia wykorzystanie w procesie wytwarzania proppantów także surowców
odpadowych. Ze znanych, opublikowanych sposobów wytwarzania proppantów warunki te zapewnia metoda granulowania masy i spiekanie.
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości tworzyw ceramicznych, jako bazy proppantów, w zależności od rodzaju surowców
zastosowanych do ich wytworzenia. Efektem końcowym badań jest ocena spełnienia zakładanego kryterium jakości proppantów.
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THE CRITERIA FOR SELECTION OF RAW MATERIALS FOR THE PRODUCING CERAMIC PROPPANTS
During the extraction of shale gas the hydraulic fracturing process is used to produce, maintain or enlarge cracks in rocks with help of
fracturing ﬂuids containing ﬁlling materials called proppants. The proppant is either natural or artiﬁcial aggregate, which due to its function,
has speciﬁc properties. The most important one include the mechanical resistance to compression and regular spherical shape of particles
with a diameter of 0.3-0.7 mm and a relatively low apparent density. A low price is important due to the large demand for proppants. The
conditions for the fulﬁlment of speciﬁc requirements of proppants are the right selection of raw materials, which takes into account content
their chemical composition and price, and the low-energy and high-performance manufacturing process. This justiﬁes the usage of waste
materials in the manufacturing process. From well-known, published methods of proppants producing, a mass granulation and sintering
method meets these conditions.
The article presents the study of properties of ceramic materials, that are a base for proppants, as a function of the type of raw materials
used. A ﬁnal research result is to assess the fulﬁlment of the assumed quality criteria of the proppants.
Keywords: Proppant, Filling material, Mullite, Corundum,

1. Wprowadzenie
Proppanty, nazywane w Polsce materiałem podsadzkowym, występują w postaci piasku, granulowanego materiału
ceramicznego oraz granulatu pokrytego powłoką z żywicy
[1]. Właściwości jakościowe dla proppantów, niezależnie od
typu materiałów, z których są wykonane, określa norma PN-EN ISO 13503-2 [2].
Wymagania jakościowe proppantów są związane z ich
zastosowaniem i dotyczą właściwości ﬁzycznych (kształt,
wielkość, nasiąkliwość, porowatość i gęstość), mechanicznych (twardość, wytrzymałość na ściskanie) i chemicznych
(nietoksyczność, odporność na działanie czynników chemicznych) [3].
Zakładając, że proppant będzie stosowany w trakcie eksploatacji i po jej zakończeniu do wypełniania (podpierania
i utrzymywania) szczelin w złożu, pozostałych po wyeks-
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ploatowanym gazie, powinien mieć dużą wytrzymałość mechaniczną na ściskanie, aby stabilizować złoże na dużych
głębokościach i panujących tam wysokich ciśnieniach. Regularny kształt proppantów i mała średnica kulistego ziarna
(0,3-0,7 mm) jest wymagana dla zapewnienia jak najmniejszych oporów podczas wtłaczania zawiesiny materiału do
złoża oraz utworzenia efektu pustek na granicach między
kulistymi czastkami. Równie ważnym parametrem użytkowym jest mały ciężar właściwy, zapewniający zawieszenie
granulatu proppantowego w cieczy. Niezależnie czy materiał
proppantowy jest naturalny czy syntetyczny musi być nietoksyczny i odporny na zewnętrzne oddziaływania chemiczne
[4, 5].
O ile kształt, wielkość, nasiąkliwość i porowatość cząstek proppantów zależą od parametrów technologicznych,
to wytrzymałość i odporność chemiczna jest związana ze
składem chemicznym i jakością surowców zastosowanych

K

Tabela 1. Wybrane właściwości surowców zastosowanych do badań.
Table 1. Selected properties of raw materials used for investigation.

*

Surowiec

Kaolin KOM

Glina Jaroszów

Tlenek glinu

Odpadowy perlit
ekspandowany

Andaluzyt

Al2O3 [% mas.]
SiO2 [% mas.]
Na2O+K2O [% mas.]

34,5
51,5
0,64

29-35
59-63
1,6-2,2

99,5
0,015
0,3

14,4
74,6
6,9

50,6
42,8
0,7

Uziarnienie d50,

3,81 μm

<1,0 mm*

1,5 μm

<0,1 mm*

<0,1 mm*)

– analiza sitowa

do wytwarzania. Wytrzymałość proppantów syntetycznych
zapewnia tworzywo korundowe, ale wysoka temperatura
spiekania proszków tlenku glinu, wymagana dla osiągnięcia
zakładanych właściwości sprawia, że proces wytwarzania
jest wysokoenergetyczny i związany z emisją dużej ilości
gazów spalinowych do atmosfery. Proppanty z tworzywa
korundowego (ρ ~ 3,9 g·cm-3) nie spełniają ponadto warunku niskiej gęstości pozornej. Jednoczesne spełnienie wyznaczonych kryteriów jakościowych proppantów jest więc
trudne. Wraz z obniżeniem gęstości pozornej poprzez dodatki krzemianów lub topników zmniejsza się wytrzymałość
mechaniczna tworzywa.
Najważniejszym zadaniem w technologii wytwarzania
proppantów jest więc dobór surowców oraz opracowanie
ilościowo-jakościowego składu chemicznego tworzywa o relatywnie niskiej temperaturze spiekania, zapewniającego zakładane właściwości użytkowe tych wyrobów. Równie ważny
jest aspekt ekonomiczny związany z ceną oraz dostępnością
surowców i temperaturą ich spiekania, co przekłada się na
koszt masowej produkcji proppantów.
W związku z powyższym za cel pracy przyjęto opracowanie składu surowcowego o relatywnie niskiej temperaturze
syntezy, zapewniającego uzyskanie tworzywa o wysokiej odporności mechanicznej (wytrzymałość na ściskanie) przy niskiej gęstości pozornej (ρ = 2,50-3,30 g·cm-3). Opracowane
tworzywo będzie stanowić bazę, do której wkomponowywany będzie drugi składnik (o właściwościach magnetycznych)
w celu wytworzenia proppantu o specjalnych właściwościach
zgodnie z założeniami realizowanego projektu BlueGas 1-15
EMPROP.

2. Część doświadczalna
W trakcie realizacji pracy opracowano składy surowcowe
tworzywa odpowiednio do wymagań właściwości chemicznych i mechanicznych proppantów mających zakładane
właściwości aplikacyjne, takie jak wytrzymałość na zgniatanie, rozpuszczalność w kwasie, zawartość zanieczyszczeń oraz uwzględniające wpływ środowiska panującego
w złożu i odporność na jego oddziaływanie. Etap drugi dotyczył wykonania materiału podsadzkowego o zakładanych
właściwościach ﬁzycznych, do których należą: granulacja,
średnia średnica ziaren, kształt, gęstość nasypowa i pozorna, odpowiadających za transport podsadzki z powierzchni
odwiertu przez armaturę otworową i perforację do powstałego systemu szczelin.
Ze względu na dużą gęstość i wysoką temperaturę spiekania odstąpiono od struktury czysto korundowej. Jako
fazę dominującą w tworzywie przyjęto mullit gwarantujący
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną proppantu oraz

relatywnie niską gęstość pozorną. Zastosowano materiały
glinokrzemianowe, zawierające Al2O3 i SiO2 w stosunku molowym odpowiednim do wytworzenia struktury zbliżonej do
mullitu. Powszechnie dostępne gliny i kaoliny nie zapewniają odpowiedniego stosunku Al2O3:SiO2 oraz wystarczającej
wytrzymałości mechanicznej tworzywa, toteż zestaw surowcowy wymagał korekty związkami glinu oraz surowcami obniżającymi temperaturę syntezy. Proces syntezy proppantów
w skali przemysłowej jest ekonomicznie uzasadniony jedynie w temperaturze maksimum 1300 °C, która jest łatwa do
uzyskania, ewentualnie w piecu obrotowym.
Przy opracowywaniu składu chemicznego tworzywa wykorzystano następujące surowce:
– tlenek glinu
– naturalne glinokrzemiany nie zawierające toksycznych
zanieczyszczeń,
– odpadowe o podobnym składzie chemicznym,
– drobnoziarniste, o wysokim stopniu rozdrobnienia,
umożliwiające ich zastosowanie do procesu bez wstępnej
obróbki mechanicznej (mielenia, suszenia),
– związki nieorganiczne o właściwościach topnikowych
i mineralizujących (CeO2, NaF), mających wpływ na obniżenie temperatury syntezy zestawów surowcowych.
Przy wyborze surowców kierowano się kryterium ich dostępności i niskiej ceny. Wybrane charakterystyki użytych
surowców zamieszczono w Tabeli 1.
Zestawy surowcowe: serii I – wykonane na bazie tlenku glinu i gliny Jaroszów (Tabela 2), serii II – sporządzone
z tlenku glinu z kaolinem KOM (Tabela 3) i serii III – zawierające tlenek glinu z andaluzytem (Tabela 3), modyﬁkowane były dodatkami ułatwiającymi spiekanie. Zestawy przygotowano przez mieszanie surowców w młynku kulowym
na mokro i suszenie. Następnie prasowano belki (8 mm ×
8 mm × 80 mm) oraz formowano granulat, które po wypaleniu w temperaturze z zakresu 1260-1300 °C służyły do
przeprowadzenia pomiarów wytrzymałości mechanicznej
(na zginanie i ściskanie), gęstości, nasiąkliwości i skurczliwości. Badania rentgenowskie wykonano dla określenia
jakościowego i ilościowego składu fazowego, które służyły
interpretacji i ocenie wzajemnych zależności właściwości
ﬁzyko-mechanicznych od składu surowcowego.

3. Wyniki badań i dyskusja
Wyniki pomiarów parametrów ﬁzykochemicznych otrzymanych tworzyw, jako wartości średnie, zestawiono w Tabelach 2 i 3. Z wstępnej selekcji tych danych wynika, że różnice
we właściwościach tworzyw wypalanych w jednakowych warunkach są związane przede wszystkim z rodzajem zastosowanego surowca (glina „Jaroszów”, kaolin, andaluzyt).
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Tabela 2. Składy surowcowe tworzyw (seria I) i ich wybrane właściwości fizyko-mechaniczne po wypaleniu w temperaturze 1260 °C przez 1 h.
Table 2. Raw material compositions (series I) and selected physical and mechanical properties of products after firing for 1 h at 1260 °C.

Surowce, parametry

428

Skład chemiczny zestawu [% mas.]
I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

Al2O3 Ex33
Glina „Jaroszów”
Kaolin KOM

48,0
48,0
-

48,0
48,0
-

48,0
38,0
-

48,0
38,0
-

48,0
38,0
10

48,0
38,0
-

CeO2
Perlit
NaF

4,0
-

4,0
10,0
-

4,0
10,0
-

6,0
10,0
-

6,0
-

4,0
2,0

Al2O3:SiO2 [mol:mol]

1,27

1,12

0,87

0,87

1,00

1,27

Nasiąkliwość [%]

8,7

3,1

1,7

1,3

7,5

0,1

Porowatość otwarta [%]

21,1

8,6

4,5

3,64

18,5

0,4

Gęstość pozorna [g·cm-3]

2,82

2,74

2,70

2,70

2,48

2,85

Skurczliwość [%]

10,3

13,1

13,4

13,2

9,4

15,7

Wytrzymałość na zginanie
[MPa]

53,4±9,0

103,3±35,0

87,6±35,7

96,0±24,2

101,4±11,6

117,8±14,7

Zestawy I-2, II-8 i III-11, o jednakowych ilościowych
udziałach surowców mają zróżnicowaną porowatość, odpowiednio: 8,6%, 17,7% i 27,9%. Przy jednakowej zawartości tlenku glinu (Ex33), spośród trzech składników, dodatek
gliny powoduje najlepsze spieczenie tworzywa, co z pewnością jest efektem najwyższego udziału alkaliów w surowcu.
Istotny dla procesu spiekania jest dodatek perlitu, który zastosowany w ilości około 9% (I-2) powoduje ponad dwukrotne zmniejszenie nasiąkliwości i około 2-krotne zwiększenie
wytrzymałości mechanicznej (103,3 MPa) mimo, że jego
dodatek prowadzi do obniżenia proporcji tlenku glinu do
krzemionki. Zmniejszenie udziału tlenku glinu o około 9%
(I-3) nie ma widocznego wpływu na wytrzymałość mechaniczną tworzywa, powoduje jedynie zmniejszenie nasiąkliwości o połowę (1,7%).
Wyróżniające są efekty zastosowania niewielkich ilości
(2%) ﬂuorku sodu. Znany z mineralizujących właściwości
NaF powoduje dobre spieczenie (nasiąkliwość 0,12%) tworzywa i przy dużej zawartości Al2O3 w zestawie surowcowym,
dalszy wzrost wytrzymałości mechanicznej (117,8 MPa) [6].
Analiza rentgenowska otrzymanych tworzyw wskazuje na następujący skład wielofazowy: korund, mullit jako

fazy podstawowe, cerianit, kwarc i odmiany krystobalitu
(Rys. 1).
Przyjmuje się, że w tworzywie I-6 49,8% korundu i 41,3%
mullitu, zidentyﬁkowane rentgenowsko, są wynikiem oddziaływania zastosowanych dodatków mineralizujących (CeO2,
NaF) oraz, że ma to wpływ na właściwości mechaniczne
tworzywa. Zwiększenie w zestawie surowcowym udziału
CeO2 (6% mas.), zgodnie z wcześniej otrzymanymi wynikami [7, 8] prowadzi do większej ilości mullitu (70,3%) w tworzywie (Rys. 2).
Tworzywa opracowane z kaolinem i andaluzytem, w wyniku dużego (wynoszącego ~50%) udziału Al2O3 syntezowane w temperaturze 1260 °C mają niską spiekalność,
a w konsekwencji dużą porowatość oraz nieodpowiednią
wytrzymałość mechaniczną (Tabela 3); są to właściwości,
które decydują o parametrach jakościowych proppantów.
Poprawa tych parametrów jest możliwa przez optymalizację
składu surowcowego i podwyższenie temperatury spiekania.
Zwiększanie dodatku mineralizatorów (CeO2, NaF) w zestawie surowcowym (ponad ilości podane w Tabeli 3) jest
niewskazane ze względów technologicznych, jak i ekonomicznych. Z kolei zmniejszanie udziału Al2O3 prowadzi

Rys. 1. Rentgenogram tworzywa I-6.
Fig. 1. X-ray diﬀraction pattern of I-6 product.

Rys. 2. Rentgenogram tworzywa I-5 o zwiększonym udziale CeO2.
Fig. 2. X-ray diﬀraction pattern of I-5 product with increased content
of CeO2.
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Tabela 3. Składy surowcowe tworzyw (seria II i III) i ich wybrane właściwości fizyko-mechaniczne po wypaleniu w temperaturze 1260 °C
przez 1 h
Table 3. Raw material compositions (series II and III) and selected physical and mechanical properties of products after firing for 1 h at
1260 °C.

Surowce, parametry

Skład chemiczny zestawu [% mas.]
II-7

II-8

II-9

III-10

III-11

III-12

Al2O3 Ex33
Kaolin KOM
Andaluzyt

48,0
48,0
-

48,0
48,0
-

48,0
48,0
-

48,0
48,0

48,0
48,0

48,0
48,0

Perlit
CeO2
NaF

10,0
-

10,0
4,0
-

4,0
4,0

4,0

10,0
4,0
-

10,0
2,0

Al2O3:SiO2 [mol:mol]

1,20

1,20

1,53

2,06

1,54

1,54

Nasiąkliwość [%]

14,3

6,9

1,71

2,8

11,5

7,1

Porowatość otwarta [%]

30,9

17,7

4,6

7,6

27,9

18,2

Gęstość pozorna [g·cm-3]

2,22

2,49

2,78

2,58

2,48

2,60

Skurczliwość [%]

9,5

12,8

14,1

11,4

8,4

11,4

Wytrzymałość na zginanie
[MPa]

54,2±4,5

80,5±6,5

77,6±5,7

67,0±9,7

62,5±15,1

72,1±9,5

wprawdzie do lepszego spieczenia tworzyw, ale wraz z obniżeniem stosunku Al2O3:SiO2 do wartości 0,87 następuje
znaczące obniżenie ich wytrzymałości mechanicznej, co
widoczne jest na przykładzie próbek I-3, I-4.
Wzrost temperatury spiekania jest uzasadniony do temperatury maksimum 1320 °C, zważywszy na koszty i skalę
procesu wytwarzania proppantów. Spośród badanych, zestawy I-2 i I-6 spełniają podstawowe kryteria jakościowe,
niezbędne do wytworzenia proppantów, toteż zostały one
wytypowane do dalszych prac optymalizacyjnych.
Granulowanie wytypowanego zestawu surowcowego I-6
z dodatkiem roztworu szkła wodnego, jako środka zwilżającego i spoiwa, przeprowadzono w skali laboratoryjnej z wykorzystaniem granulatora talerzowego [9]. Po spieczeniu
granulatu w temperaturze 1280 °C, w wyniku analizy sitowej
[2] otrzymano 90,7% podsadzki o uziarnieniu w przedziale
20/40 mesh (Rys. 3.)

o właściwościach magnetycznych. Wytypowane zestawy
surowcowe składają się z surowców łatwo dostępnych i tanich, spełniających również kryterium ekologiczne. Skład
chemiczny i fazowy opracowanych tworzyw zapewnia małą
gęstość pozorną (ρ = 2,74-2,85 g·cm-3) i odpowiednią wytrzymałość na zginanie (σ = 103-117 MPa), co odpowiada
wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 685 MPa.
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4. Podsumowanie
Zgodnie z przyjętym celem pracy opracowano skład surowcowy tworzywa jako bazy do wytworzenia proppantów
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