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1.

WPROWADZENIE

Zabieg uszczelniania kolumn rur ok³adzinowych jest jednym z najwa¿niejszych etapów w procesie wiercenia otworów wiertniczych. Niezale¿nie od g³êbokoci, uwarunkowañ geologiczno-hydrogeologicznych oraz warunków techniczno-technologicznych panuj¹cych w otworze wiertniczym, zaczyn uszczelniaj¹cy musi przede wszystkim skutecznie
wype³niæ przestrzeñ piercieniow¹ miêdzy kolumn¹ rur ok³adzinowych a ciana otworu
wiertniczego.
Szczególne znaczenie przywi¹zuje siê do uszczelniania technicznych oraz eksploatacyjnych kolumn rur. Jest to podyktowane koniecznoci¹ wiarygodnego opróbowania poziomów perspektywicznych, uzyskaniem optymalnego wydobycia wêglowodorów oraz zapewnieniem bezpieczeñstwa pracy w okresie eksploatacji odwiertu przez szereg lat.
Wysokie wymagania co do skutecznoci uszczelniania przestrzeni piercieniowej stawiane s¹ zw³aszcza w przypadku wykonywania zabiegów cementowania w otworach,
w który przewiduje siê wystêpowanie horyzontów gazowych, oraz w otworach wierconych
na potrzeby podziemnego magazynowania gazu. Jest to spowodowane bardzo du¿ymi trudnociami w likwidowaniu migracji i wyp³ywów gazu z przestrzeni miêdzyrurowych i pozarurowych [5, 6].
* Instytut Nafty i Gazu O/Krosno
** Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
*** Praca wykonana w ramach badañ statutowych w INiG O/Krosno oraz w WWNiG AGH
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Zasadnicz¹ rolê w procesie prawid³owego uszczelniania otworu wiertniczego odgrywa
jakoæ u¿ytego zaczynu uszczelniaj¹cego. Sk³ad i parametry zaczynu uzale¿nione s¹ przede
wszystkim od warunków geologicznych oraz hydrogeologicznych otworu, w którym nastêpuje proces wi¹zania i tworzenia siê kamienia cementowego, rodzaju przewiercanych
ska³, g³êbokoci, temperatury i cinienia na dnie otworu wiertniczego. Dlatego te¿ ka¿dy
zaczyn uszczelniaj¹cy przed zastosowaniem go do uszczelniania rur ok³adzinowych
w otworze wiertniczym powinien byæ szczegó³owo zbadany w laboratorium w warunkach
otworopodobnych. Badania te musz¹ obejmowaæ wszystkie te parametry technologiczne,
które mog¹ bezporednio wp³ywaæ na przebieg i skutecznoæ wykonania zabiegu cementowania rur [1, 2, 3, 4].
2.

METODY BADAÑ PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH
WIE¯YCH ZACZYNÓW CEMENTOWYCH
PRZED ZABIEGIEM USZCZELNIANIA RUR

Norma PN-EN 10426-2: Przemys³ naftowy i gazowniczy  Cementy i materia³y do cementowania otworów  czêæ 2: Badania cementów wiertniczych oraz amerykañska norma
API SPEC 10: Specification for Materials and Testing for Well Cements okrelaj¹ sposób
sporz¹dzania zaczynu oraz precyzuj¹ wszystkie procedury badawcze, jakim poddawane s¹
zaczyny cementowe przeznaczone na potrzeby wiertnictwa naftowego.
Wed³ug autorów artyku³u do niezbêdnych pomiarów, jakie powinno siê wykonaæ
przed ka¿dym uszczelnianiem kolumn rur ok³adzinowych, nale¿y zaliczyæ oznaczanie gêstoci, parametrów reologicznych, czasu gêstnienia, odstoju wody oraz filtracji zaczynu cementowego [11, 12].
2.1. Badanie gêstoci zaczynu cementowego
Oznaczanie gêstoci zaczynu cementowego odbywa siê, podobnie jak ma to miejsce
w przypadku p³uczki wiertniczej, za pomoc¹ wagi typu Baroid. Czêstym problemem spotykanym podczas pomiarów gêstoci zaczynu cementowego jest du¿a zawartoæ powietrza
w zaczynie, wprowadzonego podczas mieszania. Zaleca siê zatem wykonywanie pomiaru
gêstoci zaczynu cementowego za pomoc¹ cinieniowej wagi gêstociowej. Poprzez wywarcie cinienia na próbkê nastêpuje zmniejszenie objêtoci powietrza do pomijalnie ma³ej
wartoci, co sprawia, ¿e wyniki pomiarów gêstoci zaczynu zbli¿one s¹ do wartoci rzeczywistych gêstoci zaczynu w warunkach otworowych.
2.2. Badanie parametrów reologicznych zaczynu cementowego
W technologiach wiertniczych do najczêciej stosowanych w praktyce modeli reologicznych nale¿y zaliczyæ [7, 8, 9, 10]:

⎛ dv ⎞
 Model Newtona: τ = η ⎜ − ⎟
⎝ dr ⎠
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Porównanie krzywych reologicznych cieczy wiertniczych zestawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Krzywe reologiczne modeli cieczy wiertniczych [7, 10]

W celu okrelania parametrów reologicznych cieczy wiertniczych stosuje siê ró¿ne rozwi¹zania konstrukcyjne reometrów. Pocz¹wszy od prostych konstrukcji wyp³ywowych (lejek Marscha), poprzez rotacyjne o wspó³osiowych cylindrach (Fann, Chan) do
uk³adów sto¿ek-p³ytka (np. Brookfield DV II Pro) czy p³ytka-p³ytka (np. RheoStress 600
firmy Haake).
Zasady wyznaczania parametrów reologicznych dla podstawowych dwóch modeli p³ynów wiertniczych, tj: uogólnionych cieczy newtonowskich (cieczy Newtona, Ostwalda–
de Waele) oraz nienewtonowskich liniowych plastycznolepkich (cieczy binghamowskich)
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okrela norma [1]. W normie tej przewiduje siê pomiar parametrów reologicznych dla cile
okrelonych szybkoci cinania z wykorzystaniem lepkociomierzy obrotowych typu Fann
lub Chan. W przypadku stosowania innych modeli reologicznych np., nieliniowych cieczy
plastycznolepkich) (cieczy Herschela–Bulkleya, Cassona), aplikacja zale¿noci zawartych
w normie [1] jest bezzasadna. W Katedrze Wiertnictwa i Geoin¿ynierii na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH opracowano zasady wyznaczania parametrów reologicznych
modeli Cassona oraz Herschela–Bulkleya oraz metodykê doboru optymalnego modelu reologicznego cieczy wiertniczej. Zosta³ równie¿ opracowany program numeryczny RheoSolution, wspomagaj¹cy proces doboru modelu reologicznego dla rzeczywistej cieczy wiertniczej, w tym równie¿ ró¿nego typu zaczynów uszczelniaj¹cych [7, 8, 9, 10].
W celu wyznaczenia optymalnego modelu reologicznego p³ynu wiertniczego oraz
jego parametrów reologicznych dokonuje siê pomiaru zale¿noci pomiêdzy naprê¿eniami
stycznymi (τi) a szybkociami cinania ( γ i ) badanej cieczy. Badanie wykonuje siê przy
pomocy 6 lub 12 zakresowego lepkociomierza obrotowego typu Fann, mierz¹c k¹t skrêcenia przy odpowiednich prêdkociach obrotowych wirnika. Uwzglêdniaj¹c uk³ad cylindrów
rotora i statora oraz stosowan¹ sprê¿ynê, dokonuje siê odpowiednich przeliczeñ [3, 7].
2.3. Badanie czasu gêstnienia zaczynu cementowego
Czas gêstnienia zaczynu cementowego (tj. czas od momentu zarobienia zaczynu do
momentu, w którym zaczyn cementowy jest jeszcze przet³aczalny) okrela siê za pomoc¹
konsystometru cinieniowego [11, 12].
Najczêciej u¿ywane konsystometry sk³adaj¹ siê z cylindrycznego pojemnika na zaczyn cementowy, wyposa¿onego w nieruchomy zestaw mieszad³a, przy czym ca³oæ obudowana jest w pojemniku cinieniowym przystosowanym do temperatur i cinieñ, jakie wystêpuj¹ w otworze. Pojemnik z zaczynem wprawiany jest w ruch obrotowy z prêdkoci¹
150 obr./min ±15 obr./min. Przestrzeñ miêdzy pojemnikiem na zaczyn cementowy oraz
cianami naczynia cinieniowego powinna byæ ca³kowicie wype³niona olejem na bazie wêglowodorów.
Konsystencjê zaczynu cementowego okrela siê w jednostkach Beardena (BC). Jest to
wielkoæ bezwymiarowa, która nie ma bezporedniego prze³o¿enia lub zamiany na jednostki lepkoci, takie jak np. cP. Wielkoæ BC mierzy siê za pomoc¹ urz¹dzenia, na które sk³ada
siê potencjometr oraz uk³ad pomiaru napiêcia. Urz¹dzenie to nale¿y kalibrowaæ raz w miesi¹cu oraz po ka¿dej wymianie lub regulacji sprê¿yny kalibracyjnej, opornika lub styku. Po
przeprowadzeniu kalibracji wielkoci konsystencji oraz momenty skrêcaj¹ce powi¹zane s¹
zale¿noci¹
T = 78,2 + 20,02· BC

(6)

gdzie:
T  moment skrêcaj¹cy [gram · centymetr];
BC  konsystencja [jednostki Beardena].
Podczas kalibracji potencjometru w celu wywarcia momentu obrotowego na sprê¿ynê
potencjometru nale¿y siê pos³u¿yæ ciê¿arkami (odwa¿nikami), przy czym promieñ ramy
potencjometru przyjmowany jest jako d³ugoæ ramienia dwigni. Wskutek dodawania ciê628

¿arków nastêpuje odkszta³cenie ramienia i rejestrowane jest napiêcie pr¹du sta³ego, na podstawie wielkoci którego okrelana jest wartoæ BC. W tabeli 1 podano przyk³ad obliczeñ.
Niektóre urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ bezporedni odczyt BC.
Tabela 1
Zale¿noæ konsystencji zaczynu od momentu obrotowego
(dla potencjometru z mechanizmem pomiarowym o promieniu 52 mm ±1 mm)
Obliczony ekwiwalentny
moment obrotowy
[g⋅cm]

Masa dodanego ciê¿arka
(odwa¿nika)
[g ± 0,1]

Obliczona konsystencja
zaczynu
[BC]

260

50

9

520

100

22

780

150

35

1 040

200

48

1 300

250

61

1 560

300

74

1 820

350

87

2 080

400

100

Przygotowanie oraz nape³nienie pojemnika konsystometru zaczynem cementowym
wykonuje siê w nastêpuj¹cy sposób:
1. wyczyszczenie i nasmarowanie po³¹czeñ gwintowych pojemnika;
2. zamontowanie zestaw wa³u ³opatki (mieszad³a) i zabezpieczenie jej w tulei za pomoc¹
piercienia na ko³nierzu;
3. sprawdzenie, czy ³opatka obraca siê bez przeszkód;
4. odwrócenie zestawu pojemnika i nape³nienie go zaczynem do poziomu ok. 6 mm poni¿ej wierzchu;
5. wkrêcenie metalowej p³yty podstawy i sprawdzenie, czy zaczyn cementowy wyp³yn¹³
przez otwór w rodku pokrywy;
6. wytarcie rozlanego zaczynu cementowego z zewnêtrznych powierzchni pojemnika;
7. wkrêcenie korka do pojemnika;
8. ponowne sprawdzenie ³opatki (czy obraca siê bez przeszkód);
9. w³o¿enie zestawu pojemnika z zaczynem cementowym do konsystometru.
Prowadzenie badania czasu gêstnienia na konsystometrze cinieniowym
Pojemnik wype³niony zaczynem cementowym nale¿y umieciæ na p³ycie napêdowej
w naczyniu cinieniowym i rozpocz¹æ obracanie pojemnika, przy czym mechanizm potencjometru powinien byæ zasprzêglony do wa³u napêdowego ³opatki. Nastêpnie nale¿y rozpocz¹æ nape³nianie naczynia olejem (wówczas wa³ ³opatki nie powinien siê obracaæ).
Po wykonaniu tych czynnoci nale¿y zamkn¹æ zestaw g³owicy naczynia cinieniowego, w³o¿yæ czujnik temperatury przez otwór w zestawie g³owicy i czêciowo przykrêciæ go
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na gwincie. Po ca³kowitym nape³nieniu naczynia cinieniowego olejem dokrêciæ gwint
czujnika temperatury.
W trakcie przeprowadzania badañ nale¿y podnosiæ temperaturê i cinienie zaczynu
cementowego w pojemniku zgodnie z programem zmian temperatury i cinienia w symulowanych warunkach otworowych (wiêkszoæ urz¹dzeñ posiada automatyczne sterowanie,
dziêki któremu temperatura i cinienie narasta w sposób zadany przez operatora na pocz¹tku testu).
Jako pocz¹tek gêstnienia ustala siê wartoæ 30 Bc. Koniec gêstnienia zaczynu okrela
siê po czasie, kiedy osi¹gnie on wartoæ 100 Bc (chocia¿ wielkoæ 70 Bc uwa¿ana jest czêsto
w literaturze za wartoæ krytyczn¹, przy której zaczyn nie mo¿e byæ ju¿ pompowany). Czas
gêstnienia zaczynu okrelany w warunkach laboratoryjnych mo¿e nieznacznie ró¿niæ siê od
czasu, jaki bêdzie wystêpowa³ w warunkach otworowych, z uwagi na to, ¿e konsystometr
nie uwzglêdnia w swojej konstrukcji problemu filtracji zaczynu cementowego.
Przed wykonaniem badania czasu gêstnienia zaczynu w symulowanych warunkach
otworowych nale¿y wzi¹æ pod uwagê:







czas mieszania zaczynu w zbiorniku na powierzchni;
czas, po którym czo³owa partia zaczynu cementowego przemieci siê na dno otworu;
wielkoæ cinienia panuj¹cego na dnie otworu;
wielkoæ cinienia pocz¹tkowego;
prêdkoæ narastania cinienia a¿ do cinienia panuj¹cego na dnie otworu;
wartoæ temperatury dynamicznej TD panuj¹cej na dnie otworu wiertniczego (dla danego gradientu geotermicznego);
 prêdkoæ wzrostu temperatury w symulowanych warunkach z³o¿owych.
Koñcow¹ temperaturê i cinienie utrzymuje siê a¿ do zakoñczenia badañ czasu gêstnienia.
Czas przet³oczenia czo³owej partii zaczynu do spodu otworu
V
tC = r
q

[min]

(7)

gdzie:
tC  czas wyt³oczenia czo³owej partii zaczynu cementowego do spodu otworu [min];
Vr  pojemnoæ rur [m3];
q  wydatek pompy [m3/min].

Wartoæ temperatury dynamicznej panuj¹cej na dnie otworu wiertniczego
(dla danego gradientu geotermicznego)
Ustalone warunki temperaturowe w otworze wystêpuj¹ wtedy, gdy ciecz wiertnicza
wype³niaj¹ca otwór ma temperaturê równ¹ pierwotnej temperaturze otaczaj¹cej ska³y.
W celu uzyskania warunków zbli¿onych do ustalenia siê równowagi cieplnej miêdzy p³uczk¹ a otaczaj¹cymi ska³ami wymagany jest co najmniej kilkudniowy przestój (co w praktyce
jest trudne do zrealizowania). Na podstawie wartoci gradientu geotermicznego okrela siê
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temperaturê statyczn¹ otworu. Mo¿na przyj¹æ, z dostateczn¹ dla prac wiertniczych dok³adnoci¹, ¿e zmiana temperatury z g³êbokoci¹ zachodzi z nastêpuj¹c¹ prawid³owoci¹
Ts = To + G × h [o C]

(8)

gdzie:
Ts  temperatura statyczna na dowolnej g³êbokoci [oC];

To  temperatura warstwy neutralnej (w Polsce przyjêto 8oC) [oC];
G  gradient geotermiczny danego regionu [oC/m];
h  g³êbokoæ zalegania ustalonej warstwy [m].

Temperatura dynamiczna jest wynikiem aktywnego przenoszenia ciep³a przez ciecze
kr¹¿¹ce w otworze wiertniczym, które zak³ócaj¹ statyczne warunki temperaturowe. Przep³yw p³uczki, buforu i zaczynu cementowego obni¿a temperaturê na dnie otworu i zmienia
rozk³ad temperatur na ca³ej jego d³ugoci. W zwi¹zku z tym gradienty temperatur statycznej
i dynamicznej na ogó³ znacznie siê od siebie ró¿ni¹. Dlatego te¿ analityczne wyznaczanie
temperatury dynamicznej, szczególnie w otworach o du¿ych g³êbokociach, jest ma³o dok³adne. Najbardziej wiarygodne wyniki w tym zakresie uzyskuje siê poprzez bezporedni
pomiar temperatury na spodzie otworu (np. poprzez zastosowanie termometrów wrzutowych, zwanych równie¿ sondami termoczu³ymi).
Prêdkoæ przyrostu temperatury do poziomu przewidywanego w czasie cyrkulacji
Wartoæ temperatury zaczynu cementowego w trakcie badania czasu gêstnienia powinna wzrastaæ p³ynnie od temperatury, jaka panuje na powierzchni (TP), do temperatury
przewidywanej na dnie otworu podczas cyrkulacji (dynamicznej: TD) w czasie (tC) wymaganym do wt³oczenia pierwszej partii zaczynu do spodu otworu. Prêdkoæ przyrostu temperatury vΔT mo¿na obliczyæ, pos³uguj¹c siê wzorem
T −T
vÄT = D P
tC

[o C/min]

(9)

Cinienie denne
Cinienie panuj¹ce na dnie otworu pD mo¿na obliczyæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego wzoru

pD = g ×ρ p × hr

[Pa]

(10)

gdzie:
g  przyspieszenie ziemskie [m/s2],
ρp  gêstoæ p³uczki [kg/m3],
hr  g³êbokoæ zapuszczenia kolumny rur ok³adzinowych [m].
Cinienie na dnie otworu mo¿na obliczyæ, uwzglêdniaj¹c obecnoæ innych p³ynów ni¿
p³uczka (np. ciecze wyprzedzaj¹ce, przemywaj¹ce, neutralizuj¹ce, przybitki) w przestrzeni
piercieniowej otworu.
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Cinienie pocz¹tkowe
Cinienie pocz¹tkowe (pp) to przewidywane cinienie pierwszej partii zaczynu cementowego w momencie jej wyp³ywu przez g³owicê cementacyjn¹.
Prêdkoæ wzrostu cinienia do poziomu cinienia dennego
Cinienie wywierane na zaczyn cementowy podczas badañ powinno rosn¹æ do poziomu cinienia dennego, a prêdkoæ przyrostu cinienia mo¿na okreliæ wzorem
p − pP
VΔp = D
tC

[Pa/min]

(11)

gdzie:
VΔp
pD
pp
tC






prêdkoæ przyrostu cinienia [Pa/min];
cinienie panuj¹ce na dnie otworu [Pa];
cinienie pocz¹tkowe [Pa];
czas wyt³oczenia czo³owej partii zaczynu cementowego do spodu otworu
[min].

Czas potrzebny na wyt³oczenie zaczynu o objêtoci równej objêtoci
przestrzeni piercieniowej
Czas wymagany do wyt³oczenia zaczynu cementowego o objêtoci równej objêtoci
przestrzeni piercieniowej, miêdzy butem kolumny rur ok³adzinowych a wierzchem kolumny cementu poza rurami, mo¿na obliczyæ, pos³uguj¹c siê nastêpuj¹cym wzorem

t pp =

V pp
q

[min]

(12)

gdzie:
tpp  czas potrzebny do przemieszczenia czo³a zaczynu cementowego na odcinku od
buta rur ok³adzinowych do wierzchu kolumny cementu za rurami [min];
Vpp  objêtoæ przestrzeni piercieniowej [m3];
q  wydatek pompy [m3/min].
2.4. Badanie odstoju wody z zaczynu cementowego
W celu wykonania badania odstoju wody nale¿y wlaæ 250 ml zaczynu do menzurki
z podzia³k¹. D³ugoæ odcinka menzurki o pojemnoci 250 ml nie powinna byæ mniejsza ni¿
232 mm i nie wiêksza od 250 mm. Podczas wlewania zaczyn nale¿y mieszaæ ³opatk¹ w celu
jego homogenizacji. Za pocz¹tek 2-godzinnego okresu badania uwa¿a siê moment wlania
zaczynu do menzurki. W celu zapobie¿enia parowaniu wody menzurkê nale¿y uszczelniæ
poprzez owiniêcie np. tam¹ plastikow¹. Dla symulacji otworu kierunkowego menzurkê
mo¿na pochyliæ pod odpowiednim k¹tem. Sezonowanie zaczynu ma siê odbywaæ w warunkach statycznych [11, 12].
Po 2 godzinach nale¿y zmierzyæ objêtoæ wody niezwi¹zanej (bezbarwna lub zabarwiona ciecz nagromadzona w menzurce na wierzchu zaczynu cementowego) z niepewnoci¹ ±0,2 ml.
632

Do obliczeñ zawartoci objêtociowej ϕ wody niezwi¹zanej (odstoju wody) wyra¿onej
w procentach nale¿y u¿yæ wzoru
V *100
ϕ= w
[]
Vzc

(13)

gdzie:
Vw  objêtoæ wody niezwi¹zanej [ml];
Vzc  objêtoæ zaczynu [ml].
2.5. Badanie filtracji zaczynu cementowego
Testy okrelaj¹ce wielkoæ filtracji s³u¿¹ do pomiaru dehydratacji zaczynu cementowego po wt³oczeniu go poza rury ok³adzinowe. Pomiarów dokonuje siê przy u¿yciu prasy
filtracyjnej. Prasa filtracyjna sk³ada siê z komory, w której umieszcza siê cylinder ze stali
nierdzewnej z badanym zaczynem cementowym. W obudowie komory znajduje siê uk³ad
grzewczy i ch³odz¹cy oraz mechanizm mieszania. Na panelu prasy zamontowane s¹: manometry do regulacji cinienia w cylindrze i regulacji cinienia filtratu, rejestratory czasu
i temperatury, doprowadzenie i odprowadzenie wody ch³odz¹cej i doprowadzenie powietrza (lub azotu).
Prasa filtracyjna z mieszaniem umo¿liwia wykonanie pomiaru filtracji bez przenoszenia zaczynu cementowego z nagrzanego konsystometru do komory filtracyjnej. Zapewnia
to zachowanie jednorodnoci zaczynu bez stwarzania warunków do sedymentacji. Typowe
urz¹dzenia stosowane obecnie umo¿liwiaj¹ wykonanie badania filtracji w warunkach otworopodobnych, w podwy¿szonej temperaturze i cinieniu (max, 400oC i 2000 psi).
Filtrat z zaczynu otrzymuje siê przy cinieniu ró¿nicowym 1000 psi. Elementem filtracyjnym jest siatka o oczkach wielkoci 45 μm (325 mesh), o powierzchni filtracyjnej
22,6 cm2, oraz siatka podcielaj¹ca o wymiarach oczek 250 μm (60 mesh).
Podczas badania nale¿y zbieraæ filtrat i zanotowaæ jego objêtoæ z niepewnoci¹ ±1 ml
w czasie: 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 7,5 min, 10 min, 15 min, 25 min i 30 min [11].
Jeli przebicie siê azotu przez badan¹ próbkê zaczynu nast¹pi w czasie krótszym od
30 min, to nale¿y zanotowaæ objêtoæ zebranego filtratu oraz czas, po którym wyst¹pi moment przebicia.
Wielkoæ filtracji wyra¿a siê w mililitrach na 30 minut. Dla badañ o czasie trwania
30 minut (w których nie stwierdzono przebicia siê azotu) zebran¹ i zmierzon¹ objêtoæ filtratu mno¿y siê przez dwa i podaje jako wielkoæ filtracji zaczynu. W przypadku badañ,
w czasie których dosz³o do przebicia siê azotu przed up³ywem 30 minut, wielkoæ filtracji
zaczynu nale¿y pomno¿yæ przez dwa i obliczyæ pos³uguj¹c siê wzorem

FOBL30 = Ft

5, 477
t

(14)

gdzie:
Ft  objêtoæ filtratu zebranego do momentu przebicia siê azotu (pomno¿ona przez
dwa) [ml];
t  czas do momentu przebicia siê azotu [min].
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3.

PRZYK£AD BADANIA ZACZYNU CEMENTOWEGO
PRZED CEMENTOWANIEM

Poni¿ej przedstawiono przyk³adowe badanie zaczynu cementowego przed zastosowaniem go do cementowania rur eksploatacyjnych 7'' zapuszczonych do g³êbokoci 3222 metrów w otworze G-2 (rys. 2). Temperatura na dnie otworu wynosi³a 90oC. Do badañ u¿yto
obci¹¿onego zaczynu centowego z dodatkiem lateksu (jako blokatora migracji gazu). Jako
wodê zarobow¹ u¿yto 10-procentow¹ solankê NaCl. W celu poprawy odpornoci termicznej stwardnia³ego zaczynu dodano ok. 30% m¹czki krzemionkowej (bwoc). U¿yto cementu
wiertniczego klasy G.
Parametry zaczynu cementowego:
 gêstoæ: 2100 [kg/m3],
 reologia zaczynu cementowego (tab. 2).

Rys. 2. Zmiany konsystencji zaczynu cementowego
(30 Bc: 4 h-01 min, 100 Bc:4 h-17 min): 90oC, 69 MPa
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Tabela 2
Odczyty z aparatu Fann
Temp.

600
obr./min

300
obr./min

200
obr./min

100
obr./min

60
30
3
6 obr./min
obr./min obr./min
obr./min

18°C

230

149

115

75

55

41

24

19

90°C

207

115

84

53

40

28

17

16

18°C

Lepkoæ plastyczna: Granica p³yniêcia:
15,95 [Pa]
0,1054 [Pa.s]

k: wspó³czynnik
konsystencji
4,27 [Pa.sn]

n: wyk³adnik modelu
potêgowego
0,4590 [–]

90°C

Lepkoæ plastyczna: Granica p³yniêcia:
9,05 [Pa]
0,0957 [Pa.s]

k: wspó³czynnik
konsystencji
3,19 [Pa.sn]

n: wyk³adnik modelu
potêgowego
0,4665 [–]

Czas gêstnienia [godz. – min]

Temperatura badania: 90°C
Cinienie 10 000 psi (69 MPa)
Czas podgrzewania do temperatury:
90 minut

30 Bc: 4 – 01
100 Bc: 4 – 17

Filtracja [cm3/30 min]

Temperatura badania: 90°C
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Odstój wody [%]

Temperatura badania: 90°C

0,0

Uzyskane wyniki badañ potwierdzaj¹ mo¿liwoæ u¿ycia ww. zaczynu do cementowania rur ok³adzinowych w otworze G-2, w którym temperatura dynamiczna na dnie wynosi³a
90oC, a cinienie siêga³o 69 MPa.
4.

PODSUMOWANIE

1) Wykonywanie badañ laboratoryjnych parametrów technologicznych zaczynów
uszczelniaj¹cych przed przyst¹pieniem do zabiegu cementowania jest niezbêdne do
sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu cementowania rur.
2) Czas mieszania podczas sporz¹dzania zaczynu powinien odpowiadaæ warunkom panuj¹cym na wiertni. Parametry zaczynu cementowego powinny byæ okrelanie w warunkach otworopodobnych (tj. w temperaturze i cinieniu panuj¹cym na dnie otworu
wiertniczego).
3) Najwa¿niejszymi parametrami technologicznymi, które powinny byæ ka¿dorazowo
okrelane dla zaczynu uszczelniaj¹cego u¿ywanego w danym otworze wiertniczym,
s¹:
 gêstoæ,
 reologia,
 odstój wody (wolna woda),
 filtracja,
 czas gêstnienia.
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Wskazane jest równie¿  w miarê mo¿liwoci  oznaczanie innych parametrów technologicznych zaczynów, które zamieszczone s¹ w normach Przemys³ naftowy i gazowniczy  Cementy i materia³y do cementowania otworów  czêæ 2: Badania cementów wiertniczych oraz API.
4) Wyniki pomiarów powinny byæ przeanalizowane przez specjalistów do spraw cementowañ przed przyst¹pieniem do wykonywania zabiegu uszczelniania rur.
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