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BADANIA WP£YWU
NOWO OPRACOWANYCH P£UCZEK KATIONOWO-SKROBIOWYCH
NA ZMIANÊ PRZEPUSZCZALNOŒCI OŒRODKA
PRZY U¯YCIU FILTRÓW CERAMICZNYCH**
1.

WSTÊP

Dowiercanie z³o¿a jest jedn¹ z koñcowych czynnoœci wykonywanych podczas g³êbienia otworu. Jest te¿ czynnoœci¹, podczas której nale¿y zachowaæ daleko posuniêt¹ ostro¿noœæ w doborze komponentów p³uczki i uwagê na przebieg mo¿liwych zjawisk zachodz¹cych w strefie przyotworowej. Zastosowanie niew³aœciwej techniki wiercenia oraz nieodpowiedniej p³uczki wiertniczej mo¿e doprowadziæ do nieodwracalnego uszkodzenia tej strefy,
co w drastycznych przypadkach mo¿e ograniczyæ lub uniemo¿liwiæ eksploatacjê odwiertu.

2.

PRZYCZYNY USZKODZENIA PRZEPUSZCZALNOŒCI
SKA£ ZBIORNIKOWYCH

W strefie przyotworowej, na styku cieczy ze ska³¹, zachodzi wiele zjawisk fizykochemicznych, powoduj¹cych zmiany przepuszczalnoœci ska³ zbiornikowych. G³ównymi przyczynami pogorszenia przepuszczalnoœci mog¹ byæ:
– blokowanie przestrzeni porowych przez cz¹stki sta³e wchodz¹ce w sk³ad p³uczek
wiertniczych i cieczy roboczych;
– pêcznienie i dyspergowanie i³ów wchodz¹cych w sk³ad ska³y zbiornikowej pod wp³ywem filtratu i ich migracja (blokada i³owa);
– zjawiska kapilarne – wp³yw wzglêdnych przepuszczalnoœci i zmian zawartoœci wody, ropy
i gazu w porach ska³y; efekty zwil¿alnoœci, blokowania porów filtratem (blokada wodna);
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– wytr¹canie siê nierozpuszczalnych soli w wyniku reakcji zachodz¹cej z udzia³em
jonów zawartych w wodach z³o¿owych i w filtracie p³uczkowym.
Podstawowymi sposobami ograniczania uszkodzenia przepuszczalnoœci ska³ zbiornikowych przez cz¹stki sta³e zawarte w cieczach do udostêpniania i rekonstrukcji s¹:
– usuniêcie fazy sta³ej z p³uczki wiertniczej zat³aczanej do odwiertu,
– ograniczeniu filtracji do minimum.
I³y mog¹ wystêpowaæ równie¿ wewn¹trz ska³ zbiornikowych, np. jako lepiszcze
w piaskowcach. Czêsto pokrywaj¹ one œciany kanalików porowych. Filtrat z p³uczki przenikaj¹c do kanalików porowych mo¿e wywo³ywaæ hydratacjê tych i³ów, powoduj¹c ich pêcznienie i zmniejszenie œwiat³a kanalików.
W celu ograniczenia hydratacji i pêcznienia minera³ów ilastych wykorzystuje siê inhibitory jonowe. Zastosowanie p³uczki wiertniczej o odpowiednim stê¿eniu elektrolitów
umo¿liwia:
– zmniejszenie hydratacji powierzchniowej – jeœli w p³uczce s¹ jony o ni¿szej liczbie
hydratacyjnej;
– regulacjê hydratacji osmotycznej – dehydratacjê, jeœli w p³uczce jest wy¿sze stê¿enie
jonów ni¿ w minera³ach ilastych;
– przeobra¿enie powierzchni minera³ów ilastych (hydrofobizacjê) – wyra¿aj¹ca siê
zmniejszeniem zwil¿alnoœci ska³y przez filtrat.
Proces wymiany kationów jest w zasadzie odwracalny, ale niektóre kationy, jak K+,
mog¹ byæ stabilizowane w przestrzeniach miêdzypakietowych minera³ów ilastych.
Jednak stosowanie NaCl mo¿e prowadziæ do wyst¹pienia zjawiska „szoku wodnego”, poniewa¿ pod wp³ywem jonów Na+ nastêpuje przekszta³cenie minera³ów ilastych w formê sodow¹ „czu³¹” na wodê s³odk¹. Zwi¹zki wapnia ograniczaj¹ hydratacjê i pêcznienie ska³
ilastych w wyniku przekszta³cenia i³u w s³abo pêczniej¹c¹ formê wapniow¹. Badania wykaza³y jednak, ¿e w wyniku zetkniêcia siê nasyconego roztworu CaCl2 z wod¹ z³o¿ow¹ zawieraj¹c¹ NaCl, w przestrzeni porowej nastêpuje wytr¹canie kryszta³ków soli, co w efekcie
prowadzi do zmniejszenia przepuszczalnoœci ska³y. Stosunkowo najlepszymi inhibitorami
hydratacji minera³ów ilastych s¹ jony potasu – K+ i jony amonowe – NH+4 [1].
W celu zapobie¿enia pêcznieniu i³ów pokrywaj¹cych kanaliki porowe korzystne wydaje siê zastosowanie ma³ocz¹steczkowych polimerów kationowych. Polimery te s¹ to polikationy, które mog¹ zastêpowaæ w przestrzeniach miêdzypakietowych kationy wymienne.
Polimer nale¿y dobraæ tak, aby mia³ on jak najmniejsz¹ liczbê hydratacyjn¹, dziêki temu
hydratacja i³u jest minimalna, a ³añcuchy polimerowe, adsorbuj¹c siê na ró¿nych pakietach,
dodatkowo umacniaj¹ strukturê minera³u. W niniejszej pracy przebadano p³uczki z polikationitami posiadaj¹cymi grupy aminowe I-rzêdowe.
NH+4 ,

3.

P£UCZKI DO DOWIERCANIA Z£Ó¯ WÊGLOWODORÓW

W krajowej praktyce wiertniczej do przewiercania poziomów produktywnych stosowane s¹ wy³¹cznie p³uczki wodnodyspersyjne, których sk³ady s¹ ci¹gle doskonalone w celu
zminimalizowania ich szkodliwego wp³ywu na przepuszczalnoœæ ska³ zbiornikowych. Ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ zakolmatowania strefy z³o¿owej, do dowiercania z³ó¿ stosowane s¹
628

obecnie p³uczki bezi³owe, których podstawowym sk³adnikiem s¹ biopolimery, jak np. XCD.
Spe³niaj¹ one zarówno rolê koloidu ochronnego jak i œrodka zapewniaj¹cego utrzymanie
w zawieszeniu blokatora wêglanowego. Dodatek œrodków skrobiowych wp³ywa na ograniczenie filtracji.
Do badañ wytypowano dwie p³uczki polikationowo-potasowe zawieraj¹ce w sk³adzie polimery kationowe: PAll oraz PNVAm*HCl. Polimery do badañ zosta³y zsyntezowane na wydziale WNiG AGH, s¹ to niskocz¹steczkowe polikationity zawieraj¹ce w ³añcuchach bocznych pierwszorzêdowe grupy aminowe o stosunkowo niewielkiej zawadzie
sterycznej [2].

4.

SK£AD I PARAMETRY TECHNOLOGICZNE BADANYCH P£UCZEK
POLIKATIONOWO-SKROBIOWYCH

Pierwszym etapem badañ by³o opracowanie sk³adu p³uczek, tak aby przy u¿yciu minimalnej iloœci sk³adników ich parametry mieœci³y siê w za³o¿onych granicach (lepkoœæ
plastyczna 15÷30 mPa·s, granica p³yniêcia 15÷30 Pa, filtracja API poni¿ej 3 ml). Przeprowadzone badania wstêpne doprowadzi³y do ustalenia sk³adów przedstawionych w tabeli 1.
Tabela 1
Sk³ad i parametry technologiczne p³uczek polikationowo-skrobiowych z polimerami
PNVAm*HCl oraz PAll
Sk³ad p³uczki
Emfloc

Parametry technologiczne
3%

Gêstoœæ

1,22 g/cm3

Tylose EHH

0,2%

Lepkoœæ plastyczna

XC-Polymer

0,2%

Lepkoœæ pozorna

62,5 mPa·s

PNVAm*HCl

0,3%

Granica p³yniêcia

33 Pa
4/5 Pa

KHCO3

1%

Wytrzyma³oœæ strukturalna

Blokator wêglanowy Baracarb 25

40%

Filtracja
pH

Emfloc

3%

Gêstoœæ

28 mPa·s

2 ml
9
1,21 g/cm3

Tylose EHH

0,1%

Lepkoœæ plastyczna

25 mPa·s

XC-Polymer

0,1%

Lepkoœæ pozorna

55 mPa·s

PAll

0,5%

Granica p³yniêcia

28,5 Pa

KHCO3

1%

Wytrzyma³oœæ strukturalna

4/6 Pa

Blokator wêglanowy Blok M-25

40%

Filtracja

2,2 ml

pH

9,1
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Jako œrodek strukturotwórczy w opracowanych p³uczkach zastosowano usieciowan¹
skrobiê Emfloc, o podwy¿szonej odpornoœci temperaturowej. Œrodek celulozowy (Tylose
EHH) zastosowano do podwy¿szenia lepkoœci, natomiast biopolimer XC – w celu podwy¿szenia granicy p³yniêcia.
Niskocz¹steczkowe polikationity oraz kwaœny wêglan sodowy „odpowiadaj¹” za inhibicjê hydratacji i³ów bêd¹cych sk³adnikami ska³ zbiornikowych. W sk³ad p³uczki wchodzi
równie¿ blokator wêglanowy o granulacji 25 mm.

5.

BADANIA ZMIAN PRZEPUSZCZALNOŒCI

W celu sprawdzenia stopnia uszkodzenia przepuszczalnoœci ska³ przez badane p³uczki
opracowano metodê badawcz¹ z wykorzystaniem dynamicznej prasy filtracyjnej HPHT
i filtrów ceramicznych o przepuszczalnoœci 10 D.
Opracowana metoda pozwala na wyznaczenie wzglêdnych wspó³czynników zmiany
przepuszczalnoœci dla ró¿nych cieczy, w ró¿nych warunkach ciœnienia i temperatury. Na
podstawie porównania wzglêdnych wspó³czynników zmiany przepuszczalnoœci mo¿na
stwierdziæ, która z badanych cieczy wywo³uje wiêksze uszkodzenie przepuszczalnoœci
w zadanych warunkach otworowych.
Metodyka badañ:
1. Pomiar czasu wyp³ywu cieczy kalibracyjnej (objêtoœæ 250 ml) o znanej lepkoœci
(50 mPa·s) przez filtr ceramiczny o znanej przepuszczalnoœci (10 D) – czas: t0.
2. Filtracja badanej p³uczki (objêtoœæ 250 ml) przez filtr o takiej samej przepuszczalnoœci, w zadanych warunkach symuluj¹cych warunki otworowe (ciœnienie ró¿nicowe
500 psi, temperatura 120°C).
3. Przeprowadzenie zabiegu kwasowania (przepuszczenie przez filtr 15-procentowego
roztworu HCl).
4. Pomiar czasu wyp³ywu cieczy kalibracyjnej o znanej lepkoœci (50 mPas) przez filtr ceramiczny u¿yty do filtracji – czas: t1.
5. Wyznaczenie wspó³czynnika wzglêdnej zmiany przepuszczalnoœci jako stosunku czasu wyp³ywu cieczy kalibracyjnej przez filtr po filtracji do czasu wyp³ywu cieczy kalibracyjnej przez filtr „czysty”: Q = t1/t0.
Badania przeprowadzono dla dwóch p³uczek polikationowo-skrobiowych oraz dla
p³uczki porównawczej, sporz¹dzonej wg receptur jednego z krajowych serwisów p³uczkowych. Wyniki badañ przedstawiono na rysunku 1.
Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e p³uczka polikationowo-skrobiowe z polimerami PAll oraz PNVAm*HCl wp³ywa na zmianê przepuszczalnoœci filtrów
ceramicznych w du¿o mniejszym stopniu ni¿ p³uczka stosowana obecnie w przemyœle.
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Rys. 1. Porównanie wspó³czynników wzglêdnej zmiany przepuszczalnoœci filtrów ceramicznych dla
p³uczek polikationowo-skrobiowych z polimerami PAll oraz PNVAm*HCl i p³uczki porównawczej
(p³uczka przemys³owa – sk³ad wg receptur stosowanych przez jeden z krajowych serwisów
p³uczkowych)

6.

TESTY PÊCZNIENIA BELECZEK I£OWYCH QSE PELLETS
ORAZ DEZINTEGRACJI £UPKA EOCEÑSKIEGO

W celu potwierdzenia w³aœciwoœci inhibituj¹cych hydratacjê i³ów przez badane p³uczki, przeprowadzono test pêcznienia beleczek QSE Pellets oraz test dezintegracji ³upka
eoceñskiego. Test polega na zanurzeniu beleczki w filtracie uzyskanym z badanej p³uczki
na 24 godziny. Nastêpnie porównuje siê rozmiary beleczki przed i po teœcie. Wyniki badañ
p³uczki polikationowo-potasowej z polimerem PNVAm*HCl przedstawiono na rysunkach 2 i 3.
a)

b)

Rys 2. Test pêcznienia beleczek QSE Pellets w filtracie uzyskanym z p³uczki polikationowo-skrobiowej z polimerem PNVAm*HCl: a) beleczka przed testem; b) p³uczka polikationowo-skrobiowa
z PNVAm*HCl
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Rys. 3. Test dezintegracji ³upka eoceñskiego w p³uczce polikationowo-skrobiowej z polimerem
PNVAm*HCl

Wyniki testów wykazuj¹ na skuteczne inhibituj¹ce dzia³anie badanej p³uczki. Beleczka QSE Pellets spêcznia³a w niewielkim stopniu i wykazuje stosunkowo du¿¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹.
Natomiast wyniki testu dezintegracji wykazuj¹ ponad 95-procentow¹ skutecznoœæ inhibicji hydratacji i³ów przez p³uczkê polikationowo-skrobiow¹ z polimerem PNVAm*HCl
oraz trwa³¹ adsorpcjê polimeru, na co wskazuje wynik pomiaru po przemyciu próbek wod¹
destylowan¹.
7.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e opracowane p³uczki polikationowo-skrobiowe
bardzo dobrze chroni¹ przepuszczalnoœæ ska³ zbiornikowych przed uszkodzeniem. Œwiadcz¹ o tym zmierzone wartoœci wspó³czynnika wzglêdnej zmiany przepuszczalnoœci, który
dla badanych p³uczek wynosi 1,1 p³uczki z polikationitem PAll oraz 1,16 dla p³uczki z polikationitem NVAm*HCl, podczas gdy dla p³uczki „porównawczej” (stosowanej w przemyœle) wynios³a 1,9.
Korzystne w³aœciwoœci technologiczne badanych p³uczek potwierdzaj¹ wyniki testów
dezintegracji ³upka eoceñskiego oraz pêcznienia beleczek QSE Pellets, jak równie¿ wyniki
pomiarów parametrów reologicznych oraz odpornoœci temperaturowej i odpornoœci na ska¿enie solami jedno i dwuwartoœciowymi [2].
Ze wzglêdu na niewielk¹ iloœæ sk³adników u¿ytych do sporz¹dzenia p³uczek charakteryzuj¹ siê one mo¿liwoœci¹ ³atwej regulacji parametrów technologicznych i stosunkowo
nisk¹ cen¹.
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