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1.

WSTÊP

W celu utrzymania kopalni w pe³nej sprawnoci eksploatacyjnej, konieczne jest okresowe wykonywanie zabiegów przywracaj¹cych zarówno elementom uzbrojenia wg³êbnego
odwiertów (rury wydobywcze, elementy pomp wg³êbnych tj. ¿erdzie, degazatory, sita, kotwice, itp.) jak i strefie przyodwiertowej optymalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Pierwsze z nich nazywamy rekonstrukcj¹ drugie za intesyfikacj¹.











Prace rekonstrukcyjne zwykle obejmuj¹:
zwiercanie rur ok³adzinowych,
zwiercanie pakerów,
wycinanie okien,
operacje ponownego wejcia w z³o¿e,
zabiegi chwytania i wyci¹gania rur ok³adzinowych i wydobywczych,
mechaniczne lub hydrauliczne czyszczenie rurek wydobywczych i rury eksploatacyjnej.
Dla oczyszczania odwiertów ropnych b¹d gazowych mo¿emy stosowaæ, m.in. [2, 3]:
metody termiczne (wygrzewanie par¹, rop¹ stabilizowan¹ itp.),
metody mechaniczne (np. skrobanie),
metody chemiczne (p³ukanie rozpuszczalnikami parafin, np. Sepapar P+ L, rozpuszczalnik T 9002, roztworami rodków powierzchniowoczynnych itp.),
metody mikrobiologiczne (oczyszczanie substancjami mikrobiologicznymi, np. biopreparatami typu Para Bac, Micro Bac).

Ponadto, w celu zapobiegania wytr¹caniu siê i osadzaniu parafin mo¿na zastosowaæ
ró¿nego rodzaju inhibitory przeciwdzia³aj¹ce krystalizacji parafin.
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Pracê wykonano w ramach badañ w³asnych WWNiG AGH
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W sytuacjach, kiedy analiza przebiegu eksploatacji odwiertu  z³o¿a bêdzie wskazywa³a na pogorszenie parametrów hydrodynamicznych strefy przyodwiertowej lub strefy
drena¿u odwiertu, konieczne mo¿e byæ wykonanie zabiegów stymulacyjnych takich jak:
 hydrauliczne szczelinowanie,
 szczelinowanie ciecz¹ kwasuj¹c¹,
 kwasowanie,
 szczelinowanie przy u¿yciu prochowych generatorów cinienia.
2.

NAJCZÊCIEJ SPOTYKANE USZKODZENIA
ODWIERTÓW WYDOBYWCZYCH

Koniecznoæ wykonania prac rekonstrukcyjnych mo¿e nastêpowaæ w ró¿nych stadiach produkcji odwiertów. Najczêciej s¹ one wynikiem zmian zachodz¹cych w strefie
przyodwiertowej, b¹d te¿ na skutek zu¿ycia elementów uzbrojenia wg³êbnego lub napowierzchniowego.
Dlatego te¿ komplikacje i utrudnienia spotykane podczas prac rekonstrukcyjnych to
przede wszystkim: korozja rur, nieszczelnoci w zestawie wydobywczym, trudnoci
w uwolnieniu lokatora z pakerem eksploatacyjnym, wystêpowanie du¿ego gradientu cinienia z³o¿owego, obecnoæ H2S.








3.

Najczêciej spotykane uszkodzenia odwiertu wydobywczego to:
utrata szczelnoci g³owicy eksploatacyjnej,
pêkniêcie g³owicy eksploatacyjnej,
pêkniêcie rury ok³adzinowej,
pêkniêcie rurki wydobywczej,
utrata szczelnoci pakera wydobywczego,
utrata szczelnoci kamienia cementowego,
kolmatacja szczelin,
korozja rury perforowanej.
CIECZE ROBOCZE STOSOWANE DO PRAC REKONSTRUKCYJNYCH

Bezpieczne wykonywanie prac rehabilitacyjnych prawie zawsze poci¹ga za sob¹ koniecznoæ zat³oczenia odwiertu specjalnymi cieczami (roboczymi, rekonstrukcyjnymi,
kwasuj¹cymi), celem bezpiecznego wykonania prac przywracaj¹cych jego zdolnoci produkcyjne.
Nadrzêdnym zadaniem cieczy roboczych jest minimalizacja uszkodzenia strefy przyodwiertowej przy zachowaniu parametrów gwarantuj¹cych skuteczne wykonanie rekonstrukcji. Pozosta³e zadania, jakie powinna spe³niaæ ciecz robocza do rekonstrukcji to:
 zrównowa¿enie cinieñ z³o¿owych przy zachowaniu stabilnoci ze wzglêdu na czêste
przestoje technologiczne (pomiary w otworze, wi¹zanie korków cementowych itp.),
 dobre wynoszenie zwiercin przy zwiercaniu korków cementowych i mechanicznych
oraz wycinaniu okien w rurach ok³adzinowych,
 zapobieganie ucieczkom cieczy do formacji przez zastosowanie blokatorów.
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Kryteria doboru cieczy roboczych [1, 2, 4]:
1) Z³o¿owo-eksploatacyjne, uwzglêdniaj¹ce:
 cinienie i temperaturê z³o¿ow¹,
 rodzaj i iloæ p³ynów z³o¿owych,
 przepuszczalnoæ i porowatoæ pierwotn¹ warstw produktywnych,
 podatnoæ formacji na zaniki i ucieczki cieczy roboczej,
 czynniki zanieczyszczaj¹ce ciecze robocze (cement, ciecze zabiegowe),
 sk³ad mineralogiczny formacji z uwzglêdnieniem stopnia zailenia.
2) Techniczne, uwzglêdniaj¹ce:
 mo¿liwoci przygotowania cieczy na odwiercie (urz¹dzenia do rekonstrukcji odwiertów nie s¹ wyposa¿one w kompletne systemy p³uczkowe  brak wirówek, mud cleanerów itp.),
 zagro¿enia korozyjne urz¹dzeñ i sprzêtu,
 aspekty ekologiczne i bezpieczeñstwo stosowania,
 stabilnoæ p³ynu ze wzglêdu na ró¿n¹ czêstotliwoæ cyrkulacji (odpornoæ na zmiany
temperatury, reologii, gêstoci i zdolnoci utrzymania blokatora).
Coraz czêciej jako ciecze robocze stosowane do prac rekonstrukcyjnych u¿ywane s¹
z powodzeniem sole mrówczanowe [1, 2].
4.

ANALIZA SI£ DZIA£AJ¥CYCH PODCZAS WYKONYWANIA PRAC
PRZY U¯YCIU COILED TUBINGU (CT)

Coiled tubing (CT) jest nowoczesnym, przewonym urz¹dzeniem przeznaczonym do
prowadzenia wielorakich prac, zarówno w otworach wiertniczych, odwiertach wydobywczych jak i te¿ w ruroci¹gach. Elastyczny przewód CT jest samowystarczaln¹ jednostk¹ [3].










Podstawowe prace jakie mo¿na wykonaæ za pomoc¹ jednostki CT to, m.in.:
czyszczenie rur;
czyszczenie ruroci¹gów;
wykonywanie prac instrumentacyjnych;
wykonywanie zabiegów kwasowania, szczelinowania, podsadzania szczelin;
zapinanie, odpinanie pakerów;
wykonywanie korków cementowych lub ich zwiercanie;
zapuszczanie sond geofizycznych, perforatorów i innych urz¹dzeñ;
u¿ycie jako kolumny eksploatacyjnej;
wycinanie okien, wiercenie.

G³ówn¹ zalet¹ CT jest redukcja czasu potrzebnego na wykonywanie wymienionych
prac. Niestety z uwagi na ograniczon¹ wytrzyma³oæ elastycznego przewodu obserwuje siê
dosyæ czêste jego zrywanie. W celu przybli¿enia zjawisk zachodz¹cych podczas prac
w odwiercie, przy u¿yciu CT, przeprowadzono analizê dzia³aj¹cych na niego si³ w oparciu
o specyfikacje zawarte na rysunku 1.
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Rys. 1. Schemat sytuacji w odwiercie, przy pracy z u¿yciem CT
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Rozpatrzono dwa przypadki.
Przypadek 1
Zapuszczanie CT do otworu
Podczas zapuszczania CT do otworu rozk³ad si³ oddzia³ywuj¹cych w newralgicznym
przekroju Akr elastycznego przewodu bêdzie nastêpuj¹cy:
Pkr = GCT + GN + Fa − W − T

(1)

[N]

W = N1 − N 2 [N]

(2)

Je¿eli podczas zapuszczania, przez CT t³oczona bêdzie ciecz robocza (np. kwasuj¹c¹)
wówczas do wzoru (1) nale¿y dodaæ jeszcze wartoæ si³y rozci¹gaj¹cej Pt wynikaj¹cej
z oddzia³ywania cinienia t³oczenia na dno tego narzêdzia, w postaci:
Pkr = GCT + GN + Fa + Ft − W − T

[N]

(3)

Przypadek 2
Niekontrolowane zeszczelinowanie warstwy zbiornikowej i gwa³towna ucieczka
p³ynu w szczeliny ska³y
Do tego typu zjawiska stosunkowo czêsto dochodzi podczas prac kwasowania ska³
wêglanowych. W takim przypadku si³a naporu N1 bêdzie mniejsza od si³y N2, wówczas
zmienia siê zwrot si³y wyporu W.
Wartoæ si³y krytycznej Pkr bêdzie mo¿na policzyæ z zale¿noci:
Pkr = GCT + GN + Fa + F t − W ± T

[N]

(4)

w tym przypadku si³a wyporu W równa siê:
W = γ ⋅ L2 ⋅ A2 − γ ⋅ L1 ⋅ A1 [N]

(5)

Znak przy wyra¿eniu T zale¿y od tego czy p³yn wiertniczny z nad narzêdzia bêdzie
szybciej wp³ywa³ pod narzêdzie (znak +) czy te¿ narzêdzie robocze bêdzie szybciej opada³o (znak ). Prêdkoæ przep³ywu p³uczki, poni¿ej narzêdzia zabiegowego, bêdzie zale¿na m.in. od przekroju poprzecznego, pomiêdzy narzêdziem a otworem, oporów przep³ywu, a tak¿e objêtoci wnikania p³ynu w ska³ê.
5.

WNIOSKI

1) Podczas prac z CT, bezwzglêdnie nale¿y przestrzegaæ obliczonych, dopuszczalnych,
dla konkretnych warunków otworowych, prêdkoci zapuszczania.
2) Analiza przyczyn wystêpowania awarii podczas prac z CT wymaga dalszych szczegó³owych badañ towarzysz¹cych temu zjawisk.
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SPIS OZNACZEÑ
Pkr
GCT
GN
Fa
Ft







W 
T 
N1 
N2 
A1, A2 –
L1 
L2 
γ 

dopuszczalna si³a rozci¹gaj¹ca dzia³aj¹ca na przekrój CT, Akr [N]
si³a ciê¿koci pochodz¹ca od ciê¿aru CT [N]
si³a ciê¿koci pochodz¹ca od ciê¿aru zapuszczanego narzêdzia roboczego [N]
si³a bezw³adnoci [N]
si³a dzia³aj¹ca na przekrój wewnêtrzny narzêdzia roboczego, a pochodz¹ca
od cinienia t³oczenia [N]
si³a wyporu [N]
si³a tarcia orodka p³ynnego wzglêdem CT, narzêdzia roboczego [N]
napór dzia³aj¹cy od do³u na narzêdzie roboczego [N]
napór dzia³aj¹cy od góry na narzêdzie roboczego [N]
pola powierzchni narzêdzia roboczego [m2]
g³êbokoæ zapuszczania dolnej czêci narzêdzia roboczego [m]
g³êbokoæ zapuszczania górnej czêci narzêdzia roboczego [m]
ciê¿ar w³aciwy p³ynu wype³niaj¹cego otwór [N/m3]
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