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1.

WPROWADZENIE

Prace w odwiertach naftowych zwi¹zane m.in. z udostêpnianiem z³o¿a, przeprowadzeniem zabiegów stymulacyjnych oraz remontem wyposa¿enia wg³êbnego, mog¹ byæ prowadzone po zat³oczeniu odwiertu specjaln¹ ciecz¹, tzw. ciecz¹ robocz¹. Winna ona zapewniaæ
wytworzenie przeciwcinienia na z³o¿e, niedopuszczaj¹c do dop³ywu p³ynów z³o¿owych
do odwiertu, a równoczenie u³atwiaæ zapuszczanie narzêdzi wiertniczych. Podstawowym
jednak zadaniem cieczy roboczych jest jak najmniejsze uszkodzenie przepuszczalnoci
ska³y zbiornikowej w strefie przyodwiertowej. Ciecze te ze wzglêdu na spe³nian¹ funkcjê
w odwiercie zosta³y wyodrêbnione s¹ w oddzieln¹ grupê, do której zaliczane s¹ wody z³o¿owe (solanki), roztwory wodne jednego elrktrolitu, dwóch, a nawet trzech elektrolitów
oraz solanki z dodatkiem rodków chemicznych, np. polimerów i blokatorów. W³aciwoci
fizykochemiczne tych cieczy powinny odpowiadaæ okrelonym warunkom geologiczno-z³o¿owym odniesionym do danego poziomu ska³ zbiornikowych. W zwi¹zku z tym, ¿e
w wiêkszoci piaskowcowych ska³ zbiornikowych wystêpuj¹ minera³y ilaste (m.in. kaolinity, illity, smektyty, chloryty, minera³y mieszanopakietowe illit-smektyt), ciecz¹ robocz¹ nie
mo¿e byæ woda s³odka, poniewa¿ powodowaæ ona bêdzie hydratacjê, pêcznienie, a nawet
dyspergowanie substancji ilastej.
Najczêciej odwierty o normalnych cinieniach z³o¿owych (0,01÷0,012 MPa/m)
zat³aczane s¹ cieczami roboczymi o gêstociach od 1020 do 1200÷1400 kg/m3, które
sporz¹dza siê na osnowie soli nieorganicznych (NaCl, KCl), a w uzasadnionych przypadkach CaCl2. Natomiast dla zrównowa¿enia wy¿szych gradientów cinieñ z³o¿owych
(>0,012 MPa/m) stosowane s¹ solanki ciê¿kie o gêstoci do 2300 kg/m3. Najczêciej stosowanymi w przesz³oci solankami ciê¿kimi by³y roztwory soli bromkowych (NaBr, KBr,
CaBr2 i ZnBr2). Ze wzglêdu na ich bardzo wysoki stopieñ toksycznoci zaniechano ich sto* Instytut Nafty i Gazu, Kraków
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sowania w warunkach przemys³owych. Podjête natomiast zosta³y, w tym tak¿e w INiG,
szerokie badania w kierunku opracowania cieczy roboczych o alternatywnych zakresach
gêstoci do gêstoci cieczy roboczych na osnowie soli bromkowych. Do sporz¹dzania tych
cieczy wykorzystano sole organiczne, tj. mrówczan potasu  HCOOK, mrówczan cezu 
HCOOCs·H2O, mrówczan sodu – HCOONa oraz octan potasu – CH3COOK. Cech¹ szczególn¹ soli organicznych jest ich dobra rozpuszczalnoæ w wodzie, co pozwala na otrzymywanie roztworów tych soli o gêstociach od 1030 do 2300 kg/m3 oraz nietoksycznoæ
i biodegradowalnoæ ograniczaj¹ce szkodliwoæ ich oddzia³ywania na rodowisko w okresie dowiercania, opróbowania i rekonstrukcji.
2.

ZADANIA I W£ACIWOCI CIECZY ROBOCZYCH

Ciecz robocza wype³niaj¹ca odwiert powinna spe³niaæ na³o¿one na ni¹ funkcje tak,
aby prowadzone prace zakoñczone zosta³y pozytywnym efektem techniczno-ekonomicznym, przy jak najmniejszym uszkodzeniu przepuszczalnoci ska³y zbiornikowej w strefie
przyodwiertowej.
O wielkoci uszkodzenia przewodnoci hydraulicznej ska³ zbiornikowych decyduje
rodzaj oraz w³aciwoci chemiczne i fizyczne zastosowanej cieczy roboczej. Zmniejszenie
wielkoci uszkodzenia przepuszczalnoci ska³ zbiornikowych mo¿na uzyskaæ stosuj¹c odpowiedni sk³ad cieczy roboczej dobrany na podstawie wyników badañ zmian przepuszczalnoci ska³ zbiornikowych poziomu produktywnego danego odwiertu oraz interakcji z wod¹
z³o¿ow¹. Wykonanie tych badañ nie zawsze jest mo¿liwe z powodu braku g³ównie materia³u rdzeniowego. Na podstawie kompleksowych badañ laboratoryjnych, prowadzonych
w INiG oraz prób przemys³owych [57, 11, 13] ustalono podstawowe kryteria doboru sk³adu i w³aciwoci cieczy roboczej, która powinna:
 charakteryzowaæ siê w³aciwym stopniem czystoci;
 posiadaæ odpowiedni¹ gêstoæ, w³aciwoci reologiczne, filtracjê i pH;
 charakteryzowaæ siê w³aciwociami inhibituj¹cymi;
 zapobiegaæ korozji osprzêtu;
 zmniejszaæ napiêcie powierzchniowe na granicy rozdzia³u faz;
 zapobiegaæ interakcji z p³ynami z³o¿owymi, a zw³aszcza z wod¹ z³o¿ow¹.
Zapewnienie takich w³aciwoci stosowanej cieczy w du¿ym stopniu winno przyczyniæ siê do ograniczenia jej szkodliwego oddzia³ywania na strefê przyodwiertow¹, zapobiegaj¹c:
 zmniejszaniu rednicy kana³ów porowych przez cz¹stki sta³e unoszone wraz z przep³ywaj¹c¹ solank¹;
 tworzeniu korków i³owych w kana³ach porowych powstaj¹cych na skutek pêcznienia
substancji ilastej obecnej w skale zbiornikowej;
 odk³adaniu siê w kana³ach porowych osadów trudnorozpuszczalnych powsta³ych
w wyniku wymiany jonowej pomiêdzy u¿yt¹ ciecz¹ robocz¹, a solank¹ z³o¿ow¹ lub
rozpuszczenia materia³u cementuj¹cego szkielet ska³y;
 powstawaniu blokad wodnych lub emulsyjnych w kana³ach porowych oraz zmianie
zwil¿alnoci ska³y zbiornikowej w wyniku wzajemnego oddzia³ywania cieczy roboczych z p³ynami z³o¿owymi.
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Istotnym czynnikiem, maj¹cym du¿y wp³yw na wielkoæ uszkodzenia ska³y zbiornikowej, jest czystoæ solanek. Wt³aczane do odwiertu solanki mog¹ zawieraæ zanieczyszczenia
mechaniczne, których ród³em mo¿e byæ woda, sól, cz¹stki ilaste, krzemionka, a tak¿e niedok³adnie wyczyszczone systemy urz¹dzeñ do ich sporz¹dzania i zat³aczania. Zabiegi te
wi¹¿¹ siê z ryzykiem kolmatacji przestrzeni porowej ska³ zbiornikowych w strefie przyodwiertowej. Nawet niewielka zawartoæ tych zanieczyszczeñ (powy¿ej 0,1 g/dm3 o wymiarach wiêkszych od 2 µm) w filtruj¹cych do z³o¿a znacznych ilociach solanki, w której
sk³adzie nie zastosowano rodków ograniczaj¹cych jej inwazjê do przestrzeni porowej ska³y zbiornikowej, ma du¿e znaczenie przede wszystkim w warunkach, gdy ska³a charakteryzuje siê redni¹ lub du¿¹ przepuszczalnoci¹. W przypadku ska³ zbiornikowych o ma³ej
i bardzo ma³ej przepuszczalnoci faza sta³a zostaje odfiltrowana na powierzchni ciany
otworu i nie wywiera na ogó³ wiêkszego wp³ywu na przepuszczalnoæ.
Niebezpieczne dla strefy przyodwiertowej s¹ równie¿ zanieczyszczenia o charakterze
chemicznym, wystêpuj¹ce g³ównie w solankach z³o¿owych, w postaci wytr¹caj¹cych siê
osadów ró¿nych zwi¹zków chemicznych. Z solanek z³o¿owych, przechowywanych w zbiornikach naziemnych, ulatniaj¹ siê gazy, wytr¹caj¹ siê wêglany i siarczany, a przede wszystkim ulegaj¹ one nasyceniu tlenem, co przyspiesza reakcje powstawania brunatnych osadów
wodorotlenku ¿elaza.
W celu zapobie¿enia zjawisku kolmatowania strefy przyodwiertowej nale¿y usuwaæ
zanieczyszczenia mechaniczne i chemiczne poprzez filtrowanie solanek z³o¿owych. Filtrowania bêd¹ wymaga³y równie¿ solanki stanowi¹ce wodne roztwory soli, je¿eli do ich sporz¹dzania u¿yta zostanie zanieczyszczona woda i sól techniczna, a tak¿e zbiorniki. Czêsto
sk³ad chemiczny solanki z³o¿owej nie odpowiada danym warunkom geologiczno-z³o¿owym i w zwi¹zku z tym po usuniêciu zanieczyszczeñ mechanicznych konieczna jest jej
obróbka chemiczna poprzez dodatek NaOH i soli, które spowodowaæ mog¹ dalsze wytr¹canie siê osadów zwi¹zków chemicznych niekorzystnie oddzia³ywuj¹cych na ska³y zbiornikowe. Powsta³e wtórne osady chemiczne takie, jak zwi¹zki ¿elaza lub wapnia wymagaj¹
usuniêcia ich na drodze ponownego filtrowania solanki ju¿ zmodyfikowanej. W zwi¹zku
z tym na czystoæ solanki sk³adaj¹ siê nie tylko zanieczyszczenia towarzysz¹ce jej sporz¹dzaniu, odbieraniu i magazynowaniu, lecz równie¿ zanieczyszczenia powsta³e w trakcie
niezbêdnej modyfikacji sk³adu chemicznego solanki z³o¿owej. Przed zat³oczeniem solanki
do otworu nale¿y oznaczyæ jej stopieñ czystoci zgodnie z norm¹ API RP 13J za pomoc¹
turbidimetru. Pomimo oczyszczenia, przefiltrowania solanki, istnieje zagro¿enie ponownego jej zanieczyszczenia w przewodach t³ocz¹cych i rurkach pompowych podczas t³oczenia
do odwiertu jak równie¿ w samym odwiercie. Dlatego przed zat³oczeniem solanki nale¿y
równie¿ zwracaæ uwagê na czystoæ stosowanego osprzêtu i przep³ukanie odwiertu.
Dla wytworzenia przeciwcinienia na z³o¿e wymaga siê, aby zat³oczona ciecz posiada³a odpowiedni¹ gêstoæ, która nie powinna byæ wiêksza ni¿ to potrzebne do kontroli cinienia z³o¿owego. W celu zapewnienia najmniejszego uszkodzenia przepuszczalnoci ska³
w strefie przyodwiertowej, prace w odwiercie winny byæ prowadzone przy ma³ych ró¿nicach cinieñ, a cinienie hydrostatyczne wytworzone przez s³up cieczy roboczej powinno
mieciæ siê w zakresie ok. 0,1÷0,2 MPa ponad wartoæ cinienia z³o¿owego. Przy doborze
wymaganej gêstoci solanki dla okrelonych warunków z³o¿owych nale¿y uwzglêdniaæ obni¿anie siê jej gêstoci, spowodowane wzrostem temperatury. Ma to istotne znaczenie,
zw³aszcza dla solanek ciê¿kich stosowanych w odwiertach g³êbokich o wysokim cinieniu
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z³o¿owym i dobrej przepuszczalnoci ska³ zbiornikowych, gdzie utrzymywana jest niewielka ró¿nica cinieñ. Zgodnie z norm¹ API RP 13J gêstoæ solanek oznacza siê za pomoc¹
wagi p³uczkowej lub aerometru.
Przy sporz¹dzaniu solanek ciê¿kich o okrelonej gêstoci, stanowi¹cych g³ównie roztwory wielosolne, nale¿y równie¿ zwracaæ uwagê na temperaturê krystalizacji, któr¹ mo¿na
regulowaæ poprzez zmianê stê¿enia zastosowanych soli, maj¹c na celu zapobie¿enie wytr¹caniu siê kryszta³ków najmniej rozpuszczalnej soli. Pomiar temperatury krystalizacji wykonywany jest przy u¿yciu specjalnej aparatury (Crystalization Brine Kit) zgodnie z norm¹
API RP 13J w trzech punktach pomiarowych okrelaj¹c temperaturê pojawienia siê pierwszego kryszta³ku (FCTA), rzeczywist¹ temperaturê krystalizacji, przy której solanka krystalizuje (TCT) i temperaturê zaniku ostatniego kryszta³ku (LCTD).
Gêstoæ solanki, a przede wszystkim rodzaj soli u¿ytych do jej sporz¹dzania, wp³ywa
na wielkoæ lepkoci, która w temperaturze otoczenia dla czystych roztworów soli wynosi
1÷12 cP i ulega obni¿eniu wraz ze wzrostem temperatury. Ze wzglêdu jednak na funkcjê,
jak¹ ma spe³niaæ zat³oczona do odwiertu solanka, np. wynoszenie wyp³ukiwanego zasypu,
cz¹stek przewiercanych ska³ lub frezowanego osprzêtu wg³êbnego, wymagane s¹ wy¿sze
jej parametry reologiczne, które reguluje siê dodatkami zagêstnika (XCD) lub koloidów
ochronnych (preferowane s¹ rodki skrobiowe ze wzglêdu na ³atwiejszy, w porównaniu do
rodków celulozowych, rozk³ad biologiczny i degradacjê pod wp³ywem cieczy kwasuj¹cej). Obróbka solanki tymi rodkami wp³ynie równoczenie na podwy¿szenie w³aciwoci
reologicznych i ograniczenie infiltrowania w pory ska³y du¿ych jej objêtoci.
Testy laboratoryjne, wykonane w symulowanych warunkach otworowych przy u¿yciu
zestawu aparatury do badañ przepuszczalnoci absolutnej i wzglêdnej dla ropy i gazu,
wskazuj¹ jednak, ¿e stosowanie polimerów bêdzie powodowaæ znaczne, niekiedy trwa³e,
pogorszenie przepuszczalnoci ska³y w strefie przyodwiertowej. Powodowane jest to tym,
¿e zanim powstanie na cianie odwiertu osad filtracyjny, czêæ solanki wraz z polimerem
bêdzie g³êboko wnikaæ do z³o¿a, a w szczególnoci w pory ska³ zbiornikowych o redniej
i du¿ej przepuszczalnoci. Ograniczenie uszkodzenia przepuszczalnoci warstwy produktywnej w strefie przyodwiertowej potwierdzaj¹ wyniki kolejnych testów laboratoryjnych,
w których zastosowano solanki z dodatkiem polimeru i blokatora o wymiarach cz¹stek dobranych do wymiarów por w skale, jako tzw. sk³adnik mostkuj¹cy dla cieczy.
Zastosowanie blokatora o ró¿nej wielkoci ziarn pozwala na utworzenie w przypowierzchniowych porach ska³y zbiornikowej bariery, osnowy dla osadu filtracyjnego powstaj¹cego na cianie otworu wiertniczego, ograniczaj¹cego migracjê do ska³y ciek³ej fazy
cieczy roboczej. Wymagane jest, aby utworzony osad filtracyjny tylko okresowo blokowa³
strefê przyodwiertow¹, na czas wykonywania zaplanowanych prac w odwiercie, a po ich
zakoñczeniu powinien byæ ³atwo usuwalny ze ciany otworu w strefie z³o¿owej. Blokator
pe³ni równie¿ rolê rodka obci¹¿aj¹cego, którego iloæ nale¿y uwzglêdniæ przy doborze gêstoci cieczy roboczej.
Najczêciej w sk³adach cieczy roboczych stosowane s¹ blokatory wêglanowe ze
wzglêdu na ich ³atw¹ rozpuszczalnoæ w kwasie solnym i ma³e pozosta³oci poreakcyjne.
W roli blokatora mo¿na równie¿ stosowaæ sól kamienn¹ ziarnist¹ (NaCl), która jest jednym
z podstawowych sk³adników p³uczki solno-polimerowej opracowanej w INiG. P³uczka ta
mo¿e byæ stosowana do dowiercania z³ó¿ otworami poziomymi oraz jako ciecz robocza do
zat³aczania odwiertów. Zastosowanie w sk³adzie p³uczki soli ziarnistej o wymiarach dopa756

sowanych do wymiarów por przewiercanej ska³y, w kombinacji z polimerami powoduje, ¿e
powsta³y na cianie otworu solno-polimerowy osad filtracyjny mo¿na ³atwo usun¹æ przez
przep³ukanie roztworem niskozmineralizowanej solanki [10].
Zat³aczana do odwiertu ciecz robocza oprócz w³aciwych parametrów reologicznych
i filtracji musi posiadaæ tak¿e odpowiedni¹ wartoci pH. Na podstawie ró¿nych badañ laboratoryjnych stwierdzono, ¿e wysoka wartoæ pH (powy¿ej 10) cieczy roboczej powoduje
w ska³ach piaskowcowych rozpuszczenie krzemionki amorficznej uwalniaj¹c drobniejsze
cz¹stki ska³y, które migruj¹c z t¹ ciecz¹ w g³¹b ska³y mog¹ blokowaæ przewê¿enia kana³ów
porowych. Natomiast w ska³ach zawieraj¹cych frakcjê ilast¹ nasilaj¹ siê zjawiska zwi¹zane
z hydratacj¹ i dyspersj¹ minera³ów ilastych, poniewa¿ filtrat zawieraj¹cy jony OH- odznacza
siê du¿¹ ruchliwoci¹ i ³atwiej wnika pomiêdzy pakiety minera³ów ilastych ani¿eli woda.
Zbyt niska wartoæ pH (poni¿ej 7) cieczy roboczej jest przyczyn¹ powstawania korozji
osprzêtu wiertniczego. W zwi¹zku z tym zaleca siê, aby wartoci pH solanek i cieczy roboczych mieci³y siê w zakresie 8,5÷9,5.
Przy projektowaniu sk³adu cieczy roboczej nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na rodki
chemiczne maj¹ce poredni wp³yw na w³aciwoci cieczy roboczych, a mianowicie inhibitor korozji oraz biocyd. Jak wykaza³y badania, bez wzglêdu na rodzaj soli nieorganicznej
u¿ytej do sporz¹dzania cieczy roboczej nale¿y stosowaæ inhibitory wi¹¿¹ce tlen i zmniejszaj¹ce korozjê. Natomiast podczas stosowania cieczy o niskim stopniu mineralizacji niezbêdne jest dodawanie biocydu celem ograniczenia biodegradacji koloidu ochronnego
i rodka strukturotwórczego na czas wykonywania zabiegu.
Jednym z wa¿nych kryteriów doboru sk³adu cieczy roboczych do danych warunków
geologiczno-z³o¿owych s¹ jej w³aciwoci zapobiegaj¹ce hydratacji minera³ów ilastych.
Wiêkszoæ piaskowcowych ska³ zbiornikowych zwiera pewn¹ iloæ minera³ów ilastych,
które w kontakcie z cieczami roboczymi sporz¹dzonymi na osnowie wody ulegaj¹ hydratacji powierzchniowej i osmotycznej w stopniu zale¿nym od w³aciwoci stosowanej cieczy
i rodzaju minera³u ilastego, powoduj¹c pogorszenie ich przepuszczalnoci. Ca³kowite wyeliminowanie hydratacji cz¹stek ilastych zawartych w skale zbiornikowej jest niemo¿liwe,
lecz zakres hydratacji mo¿na znacznie ograniczyæ przez obróbkê tych cieczy nieorganicznymi rodkami chemicznymi, jak KCl lub NH4Cl, pe³ni¹cymi rolê inhibitorów jonowych.
Ograniczenie hydratacji minera³ów ilastych za pomoc¹ elektrolitów zwi¹zane jest [8]:
 ze zmniejszeniem hydratacji powierzchniowej na skutek zast¹pienia jonów zawartych
w kompleksie wymiennym i³u jonami o mniejszej liczbie hydratacji,
 z regulowaniem procesów hydratacji osmotycznej poprzez utrzymywanie wiêkszego
stê¿enia elektrolitu w cieczy ani¿eli w skale,
 z przeobra¿aniem minera³ów ilastych, którego wynikiem jest ich dehydratacja oraz hydrofobizacji powierzchni tych minera³ów.
Dotychczas s¹dzono, ¿e solanki z³o¿owe odebrane z tego samego lub s¹siedniego z³o¿a,
to najbardziej odpowiedni rodzaj cieczy roboczych. Takie przewiadczenie jest jednak b³êdne, poniewa¿ jak wykazano wy¿ej, sk³ad chemiczny ka¿dej odebranej wody z³o¿owej (solanki) na powierzchni ró¿ni siê od sk³adu solanki w warunkach z³o¿owych. Kryteria decyduj¹ce o ponownym zat³oczeniu solanki do odwiertu, to g³ównie jej w³aciwoci inhibitacyjne,
gêstoæ, wartoæ pH. W wiêkszoci przypadków, naturalne wody z³o¿owe nie spe³niaj¹ za³o¿onych kryteriów. W zwi¹zku z tym, w³aciwoci tych wód z³o¿owych (solanek) wymagaj¹
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modyfikacji poprzez obróbkê odpowiednimi rodkami chemicznymi i solami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zawartoæ inhibitora jonowego, szczególnie kationu K+.
Wymagane stê¿enie KCl w solance celem zabezpieczenia ska³y przed hydratacj¹ mo¿na ustaliæ na podstawie pomiarów czasu kapilarnej nasi¹kliwoci (tCST) wykonanych za pomoc¹ miernika Capillary Suction Timer. Natomiast w³aciwoci inhibitacyjne zastosowanej
solanki okrela siê na podstawie iloci odzyskiwanej próbki ska³y dyspergowanej w rodowisku badanej solanki przy u¿yciu pieca obrotowego typu rollen oven.
Oprócz inhibitorów jonowych, których mechanizm inhibituj¹cego dzia³ania polega na
hydrofobizacji powierzchni minera³ów ilastych, wyra¿aj¹cej siê zmniejszaniem zwil¿alnoci ska³y przez filtrat, w sk³adzie cieczy roboczych mo¿na stosowaæ tak¿e rodki powierzchniowo czynne (SPCz). Podstawowym zadaniem SPCz jest obni¿anie napiêcia powierzchniowego na granicy faz, zmniejszanie si³ molekularnego oddzia³ywania filtratu
z cieczy z powierzchni¹ kana³ów porowych, zdolnoæ do modyfikacji powierzchni tych kana³ów poprzez inhibitowanie minera³ów ilastych oraz dzia³anie deemulguj¹ce. Filtrat z cieczy charakteryzuj¹cy siê obni¿onym napiêciem powierzchniowym, wnikaj¹c do porów ska³y zbiornikowej bêdzie ulega³ dyspersji do drobnych kropelek, co u³atwi jego wypieranie
przez p³yn z³o¿owy ze strefy przyodwiertowej dziêki obni¿eniu cinienia kapilarnego. Zastosowany w sk³adzie cieczy SPCz bêdzie tak¿e zapobiega³ zjawisku dyspergowania
i emulgowania wody w ropie i ropy w wodzie i tym samym powstawaniu blokad emulsyjnych w kana³ach porowych ska³ w strefie przyodwiertowej. Aktywnoæ powierzchniow¹
danego SPCz i jego stê¿enie w cieczy roboczej mo¿na okreliæ prowadz¹c pomiary napiêcia
powierzchniowego na granicy filtrat  gaz, filtrat  ropa przy u¿yciu tensjometru.
Projektuj¹c sk³ad cieczy roboczej, a szczególnie sporz¹dzanej na osnowie solanki stanowi¹cej roztwór jednej lub kilku soli, nale¿y uwzglêdniaæ nie tylko jej wp³yw na w³aciwoci ska³y zbiornikowej i wielkoæ wywieranego cinienia na z³o¿e, ale tak¿e interakcjê
z wodami z³o¿owymi. Niew³aciwy dobór sk³adu takiej cieczy do wystêpuj¹cych wód z³o¿owych bêdzie tak¿e powodowa³ pogorszenie przepuszczalnoci ska³ strefy przyodwiertowej. Zwi¹zane jest to z reakcjami chemicznymi solanki ze sk³adnikami wody z³o¿owej,
w wyniku których mo¿e nastêpowaæ str¹canie nierozpuszczalnych zwi¹zków chemicznych
blokuj¹cych przestrzeñ porow¹ ska³y. Dotyczy to g³ównie solanek sporz¹dzonych przy
u¿yciu chlorku wapnia. W wyniku zetkniêcia siê roztworu tej soli z wod¹ z³o¿ow¹ zawieraj¹c¹ aniony m.in. wodorowêglanowe HCO-3 czy wêglanowe CO32– bêdzie wytr¹caæ siê
osad wêglanu wapnia. Tak¿e obecnoæ jonów ¿elaza (Fe2+ i Fe3+) w wodach z³o¿owych
oraz w solankach, do sporz¹dzania których u¿yto wody i soli technicznych zawieraj¹cych
jego zwi¹zki, powoduje powstawanie w obecnoci jonów OH–, pochodz¹cych z wodorotlenków u¿ywanych do regulowania wartoci pH tych solanek, wodorotlenku ¿elazawego
lub ¿elazowego w postaci brunatnych p³atków tworz¹cych w osad [1].
3.

RODZAJE CIECZY ROBOCZYCH
I ICH WP£YW NA PRZEPUSZCZALNOÆ SKA£ ZBIORNIKOWYCH

Rola cieczy roboczych stosowanych do ró¿nych zabiegów technologicznych prowadzonych w odwiercie wymusza na ich wykonawcach, aby w³aciwoci cieczy by³y dobierane zarówno do rodzaju wykonywanego zabiegu jak i wystêpuj¹cych warunków geologicz758

no-z³o¿owych. Kieruj¹c siê ochron¹ z³o¿a, wykonawca prac po analizie czynników (geologicznych, z³o¿owych i technologicznych) stwarzaj¹cych zagro¿enie pogorszenia przepuszczalnoci ska³ zbiornikowych, powinien na etapie projektowania danego zabiegu okreliæ
kryteria dotycz¹ce doboru sk³adu i w³aciwoci cieczy roboczych, uzasadniaj¹c je wynikami wczeniej przeprowadzonych badañ laboratoryjnych zmian przepuszczalnoci ska³ dla
rozpatrywanego poziomu zbiornikowego po oddzia³ywaniu proponowanej cieczy.
Badania laboratoryjne rdzeni wiertniczych potwierdzaj¹, ¿e ka¿dy kolektor wymaga
indywidualnego doboru cieczy roboczych. Prawid³owo dobrana ciecz robocza pozwala zachowaæ 70÷80% pierwotnej przepuszczalnoci bez stosowania dodatkowych zabiegów, natomiast zastosowanie nieodpowiedniej cieczy mo¿e doprowadziæ nawet do ca³kowitej utraty przepuszczalnoci.
Stosowane w warunkach przemys³owych ciecze robocze sporz¹dzane s¹ na osnowie
solanki i mog¹ to byæ:
 solanki bez fazy sta³ej, czyli:
 roztwory soli sporz¹dzane, w zale¿noci od wymaganej gêstoci, z pojedynczych
soli nieorganicznych (NaCl, KCl, CaCl2) lub organicznych (HCOOK, HCOONa,
HCOOCs ·H2O, CH3COOK) oraz mieszanek kilku ró¿nych soli, tzw roztwory wielosolne, a w razie potrzeby dodatkowo obrobione w³aciw¹ zasad¹ dla podwy¿szenia pH, inhibitorem korozji oraz SPCz;
 solanki (wody) z³o¿owe po usuniêciu z nich zanieczyszczeñ mechanicznych i chemicznych poddane modyfikacji celem podwy¿szenia pH i bardzo czêsto gêstoci poprzez
dodatek soli uwzglêdniaj¹cy inhibitor jonowy oraz obróbce inhibitorem korozji
i SPCz;
 solanki zawieraj¹ce fazê sta³¹, czyli roztwory soli lub wody z³o¿owe obrobione polimerami odpornymi na zasolenie, reguluj¹cymi ich parametry reologiczne i filtracjê
z dodatkiem blokatora, inhibitora korozji lub SPCz.
Przy doborze rodzaju i sk³adu solanki do sporz¹dzania cieczy roboczych nale¿y
uwzglêdniæ takie czynniki jak: wymagana gêstoæ, temperatura w otworze, rodzaj ska³ tworz¹cych cianê odwiertu, wystêpowanie gazów kwanych, temperatura otoczenia na powierzchni ze wzglêdu na krystalizacjê soli z roztworu oraz koszty.
Ciecze robocze jako solanki bez fazy sta³ej
Do sporz¹dzania solanek bez fazy sta³ej stanowi¹cych wodne roztwory soli o gêstoci
do 1200 kg/m3 najczêciej stosowany jest NaCl i KCl oraz mieszaniny tych soli. Do sporz¹dzania solanek w takim zakresie gêstoci mo¿na równie¿ stosowaæ HCOONa, gdy¿ max.
gêstoæ nasyconego roztworu tej soli wynosi 1290 kg/m3. Natomiast, gdy zachodzi potrzeba u¿ycia solanki o gêstoci powy¿ej 1200 kg/m3 do 1400 kg/m3, mo¿liwe jest w uzasadnionych przypadkach stosowanie CaCl2 lub mieszaniny np. CaCl2 z KCl. Przed zat³oczeniem takiej solanki do odwiertu nale¿y jednak przeprowadziæ badania jej kompatybilnoci
z wod¹ z³o¿ow¹ z danego odwiertu, celem sprawdzenia wytr¹cania siê nierozpuszczalnych
zwi¹zków chemicznych. W przypadku potwierdzenia powstawania osadów z wytr¹conych
zwi¹zków chemicznych korzystniej jest stosowaæ sole organiczne, np. HCOONa oraz
CH3COOK lub HCOOK, które charakteryzuj¹ siê kompatybilnoci¹ z wodami z³o¿owymi
zawieraj¹cymi, m.in. HCO3–, CO3–, SO42–.
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Proponowane do zastosowania przemys³owego sole organiczne zast¹pi³y niebezpieczne dla rodowiska sole bromkowe, które zosta³y wycofane z u¿ycia w warunkach otworowych. Sole organiczne charakteryzuj¹ce siê dobr¹ rozpuszczalnoci¹ w wodzie, wykorzystywane s¹ g³ównie do sporz¹dzania solanek ciê¿kich, poniewa¿ gêstoci roztworów wodnych
przy pe³nym zasoleniu wynosz¹ dla: CH3COOK – 1330 kg/m3, HCOOK – 1560 kg/m3,
HCOOCs·H2O – 2010 kg/m3. Przedstawione wartoci gêstoci tych silnie higroskopijnych
soli otrzymywano podczas badañ laboratoryjnych prowadzonych w INiG, rozpuszczaj¹c
w 1 dm3 wody odwa¿one iloci chemicznie czystych soli. Przeprowadzone badania wykaza³y równie¿, ¿e istnieje mo¿liwoæ sporz¹dzenia roztworu stanowi¹cego mieszaninê soli
organicznych o gêstoci 1520 kg/m3 przy zastosowaniu HCOONa do pe³nego nasycenia
oraz ustalonej dowiadczalnie iloci HCOOK [12]. Ze wzglêdu na w³aciwoci chemiczne
soli organicznych sporz¹dzanie solanek w warunkach polowych jest niemo¿liwe, dlatego
przed zabiegiem dostarczane s¹ w pojemnikach jako gotowe roztwory o wymaganej gêstoci.
Proponuj¹c te ciecze do stosowania przemys³owego, nale¿y jednak liczyæ siê z kosztami ich sporz¹dzania w zwi¹zku z wy¿sz¹ cen¹ tych soli w porównaniu do soli chlorkowych.
Uwzglêdniaj¹c koszty ekonomiczne sporz¹dzania cieczy powinny one znaleæ wielokrotne
zastosowanie. Mo¿e to jednak nast¹piæ po uprzednim ich oczyszczeniu z zanieczyszczeñ
mechanicznych oraz regeneracji w³aciwoci i gêstoci. Oczyszczone solanki nale¿y przechowywaæ w czystych zamkniêtych zbiornikach.
Kolejnym rodzajem solanek bez fazy sta³ej s¹ solanki (wody) z³o¿owe, które przed
zat³oczeniem do odwiertu, wymagaj¹ licznych zabiegów przygotowawczych obejmuj¹cych:
 usuniêcie z niej zanieczyszczeñ mechanicznych przez filtrowanie,
 zmodyfikowanie sk³adu chemicznego wody z³o¿owej celem podwy¿szenia jej gêstoci
i tym samym w³aciwoci inhibitacyjnych oraz wartoci pH,
 ponowne filtrowanie zmodyfikowanej solanki celem usuniêcia zanieczyszczeñ chemicznych dla uzyskania odpowiedniego jej stopnia czystoci.
Przeprowadzenie tych zabiegów jest koniecznoci¹ ze wzglêdu na zawartoæ w solankach z³o¿owych ró¿nych zanieczyszczeñ oraz nieodpowiedni ich sk³ad chemiczny, ograniczaj¹c tym samym intensywnoci zjawisk powoduj¹cych pogorszenie przepuszczalnoci
ska³y zbiornikowej jak pêcznienie, dyspergowanie czy kolmatowanie strefy przyodwiertowej.
Stosowanie solanek bez fazy sta³ej pomimo zapewnienia im odpowiednich w³aciwoci bêdzie charakteryzowa³o du¿¹ infiltracj¹ do z³o¿a, powoduj¹c uszkodzenie przepuszczalnoci ska³ w strefie przyodwiertowej (rys. 1). Je¿eli takie objêtoci solanki przefiltruj¹
przez niewielk¹ powierzchniê ciany otworu w interwale z³o¿owym lub przez otworki perforacyjne to nawet przy minimalnym jej zanieczyszczeniu nast¹pi zakolmatowanie strefy
przyodwiertowej. Zbyt du¿e ubytki solanki spowodowane jej ucieczk¹ do z³o¿a mog¹ byæ
przyczyn¹ erupcji p³ynu z³o¿owego ze wzglêdu na spadek przeciwcinienia na z³o¿e. Natomiast brak ubytków solanki wskazuje na zakolmatowanie strefy przyodwiertowej zanieczyszczeniami. Na skutek infiltrowania solanki w z³o¿e ju¿ czêciowo sczerpane, gdzie istniej du¿a ró¿nica cinieñ miêdzy cinieniem hydrostatycznym solanki a cinieniem z³o¿owym, uszkodzenie przepuszczalnoci mo¿e spowodowaæ tak¿e jej prêdkoæ przep³ywu
w przestrzeni porowej. Dowiedzione zosta³o, ¿e istnieje pewien krytyczny wydatek mikroprzep³ywu solanki przez ska³ê porowat¹, powy¿ej którego zachodzi obni¿enie przepusz760

czalnoci. Powoduj¹ je zrywane cz¹stki i³u lub innych materia³ów z powierzchni porów
i unoszone z du¿¹ prêdkoci¹ przez przep³ywaj¹c¹ ciecz tworz¹ usieciowan¹ strukturê blokuj¹c¹ przewê¿enia w przestrzeni porowej [4].

Rys. 1. Wp³yw oddzia³ywania niefiltrowanych i filtrowanych wód z³o¿owych oraz roztworów soli
na zmiany przewodnoci hydraulicznej piaskowca wzorcowego

Ciecze robocze jako solanki zawieraj¹ce fazê sta³¹
Solanki charakteryzuj¹ce siê w³aciwociami reologiczno-strukturalnymi oraz obni¿on¹ filtracj¹ to ciecze, których podstawowym sk³adnikiem jest roztwór soli z dodatkiem koloidów ochronnych lub zagêstników oraz blokatora. Ten rodzaj cieczy roboczej do prac
rekonstrukcyjnych zosta³ opracowany w oparciu o wyniki wieloletnich badañ przepuszczalnoci ska³ zbiornikowych czêciowo eliminuj¹c czyste solanki powszechnie stosowane
na pocz¹tku lat 70.
W roli rodków obni¿aj¹cych filtracjê i reguluj¹cych w³aciwoci reologiczne cieczy
roboczych preferowane s¹ polimery organiczne ³atwiej ulegaj¹ce rozk³adowi biologicznemu, a tak¿e degradacji pod wp³ywem cieczy kwasuj¹cej. Nale¿¹ do nich koloidy ochronne
typu skrobiowego, biopolimer oraz ¿ywica guarowa. W zale¿noci od warunków geologiczno-z³o¿owych i wymaganych w³aciwoci reologicznych cieczy roboczych nie wyklucza siê równie¿ stosowania wysokolepnych rodków celulozowych. Bardzo wa¿n¹ rolê
w sk³adzie cieczy roboczej spe³niaj¹ tak¿e blokatory o ró¿nych wymiarach dobieranych
w zale¿noci od wymiarów por w skale, którymi mog¹ byæ: wêglan wapnia lub zwymiarowany chlorek sodu.
Zastosowanie w sk³adzie cieczy roboczej uk³adu polimer  blokator przede wszystkim
zapobiega uszkodzeniu przepuszczalnoci poziomów produktywnych w wyniku utworzenia na cianie otworu efektywnej bariery ograniczaj¹cej migracjê filtratu do z³o¿a, a tak¿e
korzystnie wp³ywa na w³aciwoci inhibitacyjne sporz¹dzonej cieczy, co potwierdzaj¹
kompleksowe badania laboratoryjne prowadzone w INiG (rys. 2, 3).
Przy opracowywaniu receptury cieczy roboczej sporz¹dzanej zarówno na wodzie z³o¿owej, jak i na wodnych roztworach soli nale¿y uwzglêdniæ kolejnoæ wykonywania zabiegów i dodawania poszczególnych sk³adników w celu uzyskania jednorodnej suspensji. Je761

¿eli w sk³adzie cieczy roboczej na osnowie wody z³o¿owej przewiduje siê stosowanie polimeru i blokatora, nale¿y:
 usun¹æ zanieczyszczenia mechaniczne;
 podwy¿szyæ wartoæ pH > 8,0 i zdyspergowaæ koloid ochronny, a nastêpnie wprowadziæ ustalone dowiadczalnie iloci soli i blokatora.
Natomiast stosuj¹c wodne roztwory soli jako ciecze robocze, nale¿y:
 w czystej wodzie zdyspergowaæ koloid ochronny,
 wprowadziæ ustalone dowiadczalnie iloci soli oraz blokatora i w razie koniecznoci
podwy¿szyæ wartoæ pH.

Rys. 2. Zmiany przewodnoci hydraulicznej piaskowca wzorcowego
pod wp³ywem oddzia³ywania cieczy roboczych bez i z dodatkiem blokatora

Rys. 3. Iloci odzyskiwanego ³upku mioceñskiego dyspergowanego
w solankach bez fazy sta³ej oraz zawieraj¹cej fazê sta³¹
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4.

PODSUMOWANIE

Podstawowym zadaniem cieczy roboczych, zat³aczanych do odwiertu jest zapewnienie wytworzenia przeciwcinienia na z³o¿e, nie dopuszczenie do przep³ywu p³ynów z³o¿owych do odwiertu oraz u³atwienie zapuszczania narzêdzi wiertniczych. Celem nadrzêdnym
tej cieczy jest jak najmniejsze uszkodzenie przepuszczalnoci ska³y zbiornikowej w strefie
przyodwiertowej. Przeprowadzone badania pod k¹tem zmian przepuszczalnoci ska³ zbiornikowych po oddzia³ywaniu cieczy roboczych sporz¹dzonych na osnowie wód z³o¿owych
(solanek) i wodnych roztworów soli wykaza³y, ¿e:
 zat³oczona do odwiertu ciecz powinna posiadaæ odpowiedni stopieñ czystoci (poni¿ej
20NTU);
 w sk³adzie cieczy nale¿y stosowaæ polimer i blokator;
 w zale¿noci od warunków geologiczno-z³o¿owych, a przede wszystkim sk³adu mineralogicznego ska³ zbiornikowych ze wzglêdu na zawartoæ minera³ów ilastych, nale¿y
dokonaæ doboru iloci i rodzaju rodków chemicznych w sk³adzie cieczy zat³aczanej
do odwiertu.
W zwi¹zku z tym, ¿e podstawowym celem prac w odwiercie eksploatacyjnym jest
zwiêkszenie wydajnoci poziomów produktywnych, wszystkie czynniki powoduj¹ce
wzrost pogorszenia przepuszczalnoci ska³ zbiornikowych, a szczególnie te, które wykonawca prac rekonstrukcyjnych mo¿e wyeliminowaæ ju¿ na etapie ich projektu, nale¿y przeanalizowaæ w po³¹czeniu z rachunkiem ekonomicznym ca³ego przedsiêwziêcia.
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