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1.

WSTÊP

Jednym z podstawowych zadañ p³uczki wiertniczej jest zapewnienie prawid³owego
oczyszczania dna otworu ze zwiercin oraz zapobiegania ich akumulacji zarówno na dnie
otworu wiertniczego, jak i w przestrzeni piercieniowej. W ostatnim czasie ze wzglêdu na
rozwój technologii wierceñ kierunkowych i horyzontalnych zagadnienie efektywnoci wynoszenia zwiercin staje siê coraz bardziej wa¿ne. Niewystarczaj¹ce oczyszczanie wierconego otworu prowadzi do wielu problemów takich, jak:






zwiêkszenie mo¿liwoci przychwycenia przewodu wiertniczego,
wzrost momentu obrotowego,
spadek prêdkoci wiercenia,
wzrost oporów przep³ywu p³uczki wiertniczej,
zmiany cinieñ w przestrzeni piercieniowej mog¹cych powodowaæ rozszczelinowanie s³abozwiêz³ych formacji skalnych,
 osiadanie zwiercin na dolnej cianie odchylonego otworu wiertniczego,
 wystêpowanie zjawiska bed cuttings effect oraz efektu Boycota.
W skali wiatowej straty powsta³e na skutek awarii i komplikacji wynikaj¹cych z niew³aciwego oczyszczania otworów wiertniczych szacuje siê na kwotê od 100 do 500 mln
USD [4].
Problem kontroli sedymentacji zwiercin w otworach naftowych jest zagadnieniem
znanym od wielu lat, lecz pomimo du¿ych nak³adów na prace naukowo-badawcze nie zo* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Pracê wykonano w ramach badañ w³asnych WWNiG AGH
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sta³ jednak do dzisiaj w pe³ni rozwi¹zany. Pocz¹tkowo aplikowano do celów wiertniczych
dokonania hydromechaników: Stokesa, Allena, Rittingera, Pigota [5, 7, 8]. Nastêpnie badania w odniesieniu do otworów wiertniczych pionowych prowadzili, m.in: Moore, Chien,
Walker, Mayes [3]. Ostatnio nasilono prace badawcze nad wyznaczeniem zale¿noci dla
otworów kierunkowych i horyzontalnych  Miska, Larsen, Alkafeef i inni [1, 2, 6].
Mimo wielu wysi³ków w omawianej tematyce nie uda³o siê wyznaczyæ równañ trafnie
opisuj¹cych zjawisko wynoszenia zwiercin. Na rysunku 1 przedstawiono czynniki wp³ywaj¹ce na efektywnoæ wynoszenie zwiercin, jak mo¿na zauwa¿yæ jednym z kluczowych
czynników jest reologia p³uczki wiertniczej. Na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
podjêto próby okrelenia wp³ywu parametrów reologicznych na transport zwiercin w otworze wiertniczym.
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Rys. 1. Czynniki wp³ywaj¹ce na wynoszenie zwiercin

Unikalnoæ proponowanej metodyki polega na zastosowaniu do celów badawczych
modelu reologicznego cieczy wiertniczej Herschela–Bulkleya w postaci:

τ = τ y + k γ n

(1)

Model ten bowiem jako jedyny pozwala na uwzglêdnienie jednoczenie w³aciwoci
plastyczno-lepkich i pseudoplastycznych p³ynów wykorzystywanych w wiertnictwie. Zasady doboru modelu reologicznego do rzeczywistego p³ynu wiertniczego przedstawiono
w pracy [9].
Zale¿noci reologiczne dla modelu HerschelaBulkleya przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Zale¿noci reologiczne pomiêdzy prêdkoci¹ cinania a naprê¿eniami cinaj¹cymi
dla modelu HerschelaBulkleya uzyskiwane przy zastosowaniu opracowanego
na WWNiG programu numerycznego RheoSolution

2.

STANOWISKO BADAWCZE

W celu zbadania wp³ywu parametrów reologicznych modelu HerschelaBulkleya na
transport urobku w otworach wiertniczych w Laboratorium Zak³adu Wiertnictwa i Geoin¿ynierii WWNiG AGH zbudowano stanowisko badawcze jak na rysunku 3.
G³ównym elementem stanowiska badawczego jest zbiornik sedymentacyjny (1), z którego poprzez otwór nastêpuje wyp³yw p³uczki do zbiornika pompy (2). W zbiorniku pompowym znajduje siê wirowa pompa szlamowa (3), która poprzez w¹¿ przet³acza p³uczkê do
kompensatora cinienia (4). Nastêpnie p³uczka jest pompowana do przep³ywomierza (5),
gdzie nastêpuje pomiar strumienia objêtoci p³uczki. Z przep³ywomierza p³uczka p³ynie do
kolektora rozdzielaj¹cego jej przep³yw do rur oznaczonych symbolami (6), (7), (8). Na rurach znajduj¹ siê punkty pomiaru cinienia po³¹czone z czujnikami (11). Czujniki (11) oraz
przep³ywomierz s¹ po³¹czone z komputerem (12), gdzie nastêpuje rejestracja danych
z czujników. Stanowisko to bowiem wykorzystywane mo¿e byæ równie¿ do wyznaczania
wspó³czynnika Faninga strat na tarcie p³ynów wiertniczych. W przeprowadzanych badaniach wp³ywu parametrów reologicznych na zdolnoæ utrzymywania zwiercin w p³uczce
wiertniczej wykorzystywano jedynie rurê oznaczon¹ symbolem (8). Rura ta poprzez w¹¿
prowadzi p³uczkê do dyszy (9), której zadaniem jest spowodowanie centrycznego rozp³ywu
p³uczki w zbiorniku wyp³ywowym (10). P³uczka w zbiorniku wyp³ywowym wytraca prêdkoæ (aby nie mieszaæ osadów w zbiorniku sedymentacyjnym), a nastêpnie przep³ywa
z niego do zbiornika sedymentacyjnego (1). Du¿a powierzchnia zbiornika sedymentacyjnego sprzyja osadzaniu zwiercin.
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Rys. 3. Stanowisko badawcze: 1  zbiornik sedymentacyjny; 2  zbiornik pompy; 3  wirowa
pompa szlamowa; 4  kompensator cinienia; 5  przep³ywomierz; 6, 7, 8  rury p³uczkowe;
9  dysza wyp³ywowa; 10  zbiornik wyp³ywowy; 11  czujniki cinienia; 12  komputer

3.

METODYKA BADAÑ

Istota prowadzenia pomiarów polega³a na pomiarze spadku koncentracji unoszonej
fazy sta³ej  piasku (o granulacji jak na rys. 4).

Rys. 4. Krzywa uziarnienia materia³u symuluj¹cego zwierciny
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Faza sta³a na pocz¹tku badania zosta³a dok³adnie wymieszana z p³uczk¹, a nastêpnie
w cile okrelonych przedzia³ach czasowych nastêpowa³ pomiar spadku jej koncentracji
w roztworze. Próbki p³ynu pobierano ze zbiornika pompowego. Badanie by³o przeprowadzone dla ró¿nych wartoci natê¿enia przep³ywu i dla ró¿nych wartoci parametrów reologicznych.
Pomiar koncentracji fazy sta³ej wykonywano dwojako: poprzez pomiar gêstoci p³yn¹cej zawiesiny (co jednak niedawa³o dostatecznej dok³adnoci wyników badañ) oraz poprzez pomiar masy fazy sta³ej pozosta³ej na sicie o rednicy oczka 0,12 mm, po przepuszczeniu przez nie okrelonej iloci badanej p³uczki.
W tabeli 1 podano sk³ad p³uczek u¿ytych podczas poszczególnych pomiarów. W badaniach wykorzystano dwa typy bentonitu  Swell Gel, który jest wykorzystywany powszechnie w przewiertach horyzontalnych.
Tabela 1
Sk³ad p³uczek u¿ytych podczas badañ
P³uczki rodzaju A – sporz¹dzane na bentonicie Swell Gel – typ 1
Nr p³uczki

Stê¿enie procentowe

Stê¿enie procentowe
piasku

Gêstoæ pocz¹tkowa
[kg/m3]

1

4,0

2,50

1032

2

3,7

2,50

1031

3

3,5

2,50

1030

P³uczki rodzaju B – sporz¹dzane na bentonicie Swell Gel – typ 2

4.

4

3,6

2,50

1029

5

3,3

2,50

1025

6

3,0

2,50
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WYNIKI BADAÑ

Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono zale¿noæ pomiêdzy poszczególnymi parametrami reologicznymi modelu Herschela Bulkleya (τy, k, n) a szybkoci¹ sedymentacji fazy sta³ej. Nie uda³o siê jednak ustaliæ zwi¹zków ilociowych na zadowalaj¹cym
poziomie ufnoci. W toku badañ wyznaczono zwi¹zek pomiêdzy iloci¹ unoszonej fazy
sta³ej a lepkoci¹ pozorn¹ w przewodzie doprowadzaj¹cym p³uczkê do zbiornika sedymentacyjnego. Lepkoæ pozorn¹ wyznaczono z nastêpuj¹cego wzoru:
μp =

τy
γ

+ k ⋅ γ n −1

[Pa ⋅ s ]

(2)
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Za szybkoæ cinania p³ynu w przewodzie doprowadzaj¹cym wyznaczono z poni¿szego wzoru:

γ =

32 ⋅ Q
π⋅ d3

[s-1 ]

(3)

Wyniki obliczeñ zestawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Wykres regresji liniowej zawartoci fazy sta³ej
o granulacji ponad 0,12 mm w funkcji lepkoci pozornej

Analizuj¹c zale¿noci przedstawione na rysunku 5, nale¿y stwierdziæ, ¿e miêdzy lepkoci¹ pozorn¹ a iloci¹ unoszonej fazy sta³ej istnieje zauwa¿alna zale¿noæ. Prosta regresji
odznacza siê wysokim wspó³czynnikiem korelacji na poziomie 0,8679÷0,9839.
5.

PODSUMOWANIE

Sporód czynników wp³ywaj¹cych na opadanie zwiercin w przep³ywaj¹cej p³uczce
wiertniczej zbadano wp³yw parametrów reologicznych, gêstoci i strumienia objêtoci
przep³ywu.
Otrzymane wyniki nie pozwoli³y na otrzymanie równañ opisuj¹cy w wp³yw parametrów reologicznych modelu Herschela Bulkeya na opadanie zwiercin w warunkach rzeczywistych, a da³y jedynie ogólny pogl¹d, jak parametry te wp³ywaj¹ na badane zjawisko.
Wyznaczone zale¿noci wp³ywu lepkoci pozornej na mo¿liwoci unoszenia fazy sta³ej w p³uczce powinny byæ wykorzystywane podczas wykonywania przewiertów horyzontalnych z zastosowaniem p³uczek na bazie bentonitów typu Swell Gel.
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W trakcie dalszych prac badawczych zbadaæ nale¿y wp³yw na opadanie zwiercin, parametrów reologicznych modelu HerschelaBulkleya wyznaczonych osobno dla niskich
(LSRV) i wysokich (HSRV) szybkoci cinania.
SPIS OZNACZEÑ
τ  naprê¿enia styczne [Pa]
τy  granica p³yniêcia [Pa]

γ  szybkoæ cinania [1/s]
k  wspó³czynnik konsystencji [Pa·sn]
n  wyk³adnik potêgowy []
μp  lepkoæ pozorna [Pa·s]

Q  strumieñ objêtoci p³uczki [m3/s]
d  rednica przewodu [m]
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