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Samenvatting

Een carbonaat platform is een sedimentair systeem dat een complex samenspel
tussen geologische en biologische processen tĳdens de ontwikkeling ervan verte-
genwoordigt. Het resultaat van een dergelĳke interactie blĳkt uit de onderschei-
dende totale 3D geometrie van het platform, de laterale variaties in lithologische
eigenschappen en de unieke stratigtrafische patronen in verschillende delen van
het platform. Door het reactieve gedrag van het platform zĳn de chemische en
fysische eigenschappen van de het gesteente waar het platform uit bestaat on-
derhevig aan grote veranderingen door diagenetischse processen. In veel gevallen
zĳn belangrĳke wĳzigingen gerelateerd aan zeewater circulatie of hydrothermische
vloeistoffen die de materiaaleigenschappen binnen het platform tĳdens de afzetting
en/of begravingsgeschiedenis actief veranderen. Daardoor is de verwachting dat de
materiaaleigenschappen in zowel de horizontale als verticale richtingen significant
varieren.

Ondanks hun complexe aard, staan carbonaatgesteenten erom bekend dat zĳ
een belangrĳk economisch aspect hebben. In het algemeen vormen carbonaat ges-
teenten belangrĳke reservoirs voor grondwater- en koolwaterstoffenafzettingen . Er
wordt geschat dat meer dan 50 % van de wereldwĳde reserves van koolwaterstoffen
zĳn zich bevindt in de carbonaat reservoirs. Het winnen van belangrĳke grond-
stoffen, zoals koolwaterstof uit dergelĳke heterogene geologische lichamen is tech-
nisch uitdagend. De porositeit en permeabiliteit in dergelĳke reservoirs varieert
over het algemeen enorm in zowel de verticale als laterale richtingen. Dit wordt
beinvloed door de lithologie en diagenese. Bovendien zĳn breuken die van invloed
kunnen de vloeistof-flow gedrag in het reservoir gangbaar door het brosse gedrag
van carbonaatgesteenten. Typisch voor ondergrondse reservoirs zĳn waarnemingen
meestal beperkt tot boorput gegevens en / of seismische afbeeldingen. Deze tech-
nische uitdaging leidt regelmatigtot een slechte karakterisering van het reservoir. In
het algemeen beslaan boorputgegevens slechts een klein gedeelte van het reservoir
en zĳn ze niet voldoende om de heterogeniteit op reservoirschaal, zoals breuken,
te vangen. Dergelĳke beperkingen zorgen voor onzekerheden met betrekking tot
de productiviteit en financiële aantrekkelĳkheid van reservoirs. In tegenstelling tot
de ondergrondse aardlagen geven outcrops uitstekende blootstelling en toegankeli-
jkheid aan gesteente dat vergelĳkbaar is met die in de ondergrondse reservoirs.

Dit proefschrift heeft tot doel een gedetailleerd onderzoek van de kenmerken
van gedistribueerde breuken en hun impact op de stromen te bieden door middel
van het extraheren van informatie uit outcrop analogen. Dit proefschrift richt zich
voornamelĳk op de verschĳnselen die plaatsvinden in een geisoleerd carbonaatplat-
form. In tegenstelling tot een “carbonaat ramp”, wordt het geisoleerde carbonaat
platform gekenmerkt door een sterk aflopende helling en een kenmerkende alge-
hele 3D-geometrie. In deze studie heeft is voor het Latemar-platform (Dolomieten,
Italie) gekozen als outcrop analoog voor reservoirs met een soortgelĳke configuratie.
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Bĳ het uitvoeren van de analyse zĳn verschillende analytische technieken geimple-
menteerd als een geintegreerde workflow. De outcrop analoge werd eerst gebruikt
als natuurlĳk laboratorium voor breukkarakteriseringen. Breuken van verschil-
lende locaties in de Latemar berg zĳn vervolgens verzameld en geanalyseerd om de
rol van de verschillende geologische parameters in het controleren van breukpa-
tronen en verdelingen te onderzoeken. Om de outcropstudie aan te vullen, is een
reeks van numerieke modelleringen in geomechanica vervolgens afzonderlĳk uit-
gevoerd. De numerieke analyse is meer gericht op de rol van externe belasting en
mechanische eigenschappen als oorzaak van de reservoir-schaal vervorming.

Resultaten van de outcrop-analyse en de numerieke modellering zĳn vervol-
gens gebruikt om een vereenvoudigd carbonaatplatform 3D model voor vloeistofstro-
mingssimulaties te beperken. Hier werden de effecten onderzocht die breuknetwerken
hebben op doorstromingsgedrag door middel van systematische breukmodellering
en numerieke studies in dual-porosity/permeability vloeistofstroom simulaties. De
breukenanalyse in het Latemar-platform is uitgevoerd met twee verschillende be-
naderingen. Eerst zĳn breuken direct gemeten vanaf de ontsluitingsoppervlakken.
De gegevensaquisitie is gedaan door implementatie van een nieuwe techniek die
een volledige 2D beschrĳving van de breukdistributie (Hoofdstuk 2) mogelĳk maakt.
Verschillende statistische methoden zĳn vervolgens toegepast om het totale breuken-
patroon te kwantificeren. Wat nog belangrĳker is, is dat het onderzoek zich richt op
het begrĳpen van de geologische controles op breukpopulatie en kenmerken.

De resultaten geven aan dat kenmerken van de breuken in de Latemar platform
sterk worden beinvloed door eerste orde sedimentologische domeinen. Breuken in
de enorme helling- en platformmarge zĳn over het algemeen groter en op een afstand
veel groter dan die in de goed gelaagde platforminterieur. Stratificaties en sedimen-
taire lagen hebben echter minder controle op het aantal breukaansluitingen en
breuken worden meestal gerangschikt in een eenheid, die geen deel uitmaken van
de sedimentaire gelaagdheid. De resulterende analyse wĳst ook een op verandering
in tĳd in het op platformschaal mechanisch gedrag. Breuken vergrootten, zowel in
grootte en plaats door de tĳd. Een dergelĳke verandering in de geometrie breuken
wordt geinterpreteerd als gevolg van de voortschreidende lithificatie tĳdens de be-
graving. In de tweede benadering van de breukenanalyse, zĳn grotere structurele
kenmerken of “breukgangen” geinterpreteerd vanuit een 3D-model of LiDAR dat
het hele Latemar platform (Hoofdstuk 3) omvat.Zo’n analyse op grote schaal zal de
analyse naar van outcrops aanvulen door het produceren van een multischaal beeld
van de breukpatronen in de Latemar-platform. Van de LiDAR, zĳn de geometrische
kenmerken haar “breukgangen” geextraheerd en gelinkt aan andere geologische ob-
servaties om de oorsprong en tektonische achtergrond van het Latermar-platform te
onderzoeken. Analyses van de breuken in de outcrops zĳn nuttig om gedetailleerd
begrip van breukgeometriën en hun spatiele verdeling te verkrĳgen.. Breukdis-
tributies in het carbonaatplatform zĳn echter het best te schatten op basis van
numerieke modellering in geomechanica. Daartoe is de totale 3D-geometrie van het
Latemar-platform gebruikt als referentie voor de numerieke studie (Hoofdstuk 4).
De geomechanische analyse is uitgevoerd door toepassing van de eindige elementen
methode (Finite Element Method) bĳ het onderzoek naar platformschaaldeformatie.
Diverse mechanische scenario’s met toenemende overbelasting van het carbonaat-
platform tot zĳn maximale ingraafdiepte zĳn uitgevoerd om het begravingsproces na



19

te bootsen.. Verschillende externe spanningen werden ook geimplementeerd in de
beladingsscenario’s. De analyse was gericht op de spanningen / vervormingen door
zwaartekracht-bodemdaling te vergelĳken met die veroorzaakt door horizontale tek-
tonische spanning. Diverse mechanische eigenschappen werden ook beschouwd
als tĳdens de analyse. Verschillen in mechanische eigenschappen zĳn zo gekozen
om de complexe diagenetische processen die het bulk van de mechanische eigen-
schappen van de domeinen in het platform actief veranderen na te bootsen Het
gaat dan omde helling, margin en het platforminterieur. De algemene resultaten
werden samengevat in drie verschillende aspecten die het grootste gedeelte van de
breukeigenschappen het reservoir bepalen, zoals de orientatie van hoofdspannin-
gen, verdeling van gebroken volume en het type breuken (open of afschuiving). Door
vergelĳking van de resultaten van de analyse met numerieke breukkenmerken in
de Latemar-platform kunnen stress loading en mechanische eigenschappen van de
scheuren in het Latemar-platform afgeleid worden.

De effecten die breuken hebben op vloeistofstroming worden vervolgens bespro-
ken in Hoofdstuk 5. De algemene analyse in dit hoofdstuk is de implementatie
van een alternatieve workflow in het modelleren en opschaling van het breuken-
netwerk. De behoefte aan een dergelĳke workflow is vooral te wĳten aan de technis-
che beperkingen die enorme rekenkracht in breukrealisatie en opschaling vereist.
In de gangbare praktĳk, zĳn breukkenmerken vaak vereenvoudigd en wordt de rol
van geologische parameters in het regelen van de breukdistributie verwaarloosd.
Daartoe zĳn de resultaten van breuken in de Latemar-platform (Hoofdstuk 2) ge-
bruikt om de algemene analyse baseren. Modellering van de breuken is vervolgens
uitgevoerd op een sector schaal in plaats van een reservoir-schaalmodel. Elke sec-
tor is gedefinieerd als een deel van het reservoir dat soortgelĳke breuk vertonen. De
effectiviteit van een dergelĳk klein model kan een veelvoud realisaties en upscaling
processen die belangrĳk zĳn voor verschillende gevoeligheidsanalyses en “uncon-
fined” parameters. De resultaten van de opschaling zĳn gebruikt om een reservoir
model met dual-porosity/permeability fluidumstroming simulaties te vullen. Uit
de breuken modellering blĳkt dat verschillen in breuknetwerkkenmerken de stro-
ming in het gedrag reservoirlichaam zal partitioneren. Fluid-flow simulaties laten
zien dat er grote verschillen in stromingspatronen en reservoirproductiviteit zĳn die
grotendeels gerelateerd zĳn aan veranderingen in de breuknetwerk eigenschappen.






