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1.

WSTÊP

Uzyskanie jednoznacznej oceny wartoci przemys³owej z³o¿a kopaliny p³ynnej (ropa
naftowa, gaz ziemny, wody wg³êbne i geotermalne) wymaga spe³nienia kilku warunków,
takich jak:
 poprawne dowiercenie otworu do strefy z³o¿owej,
 w³aciwe opróbowanie warstwy ska³ zbiornikowych,
 szczegó³owa interpretacja wyników i ocena wartoci parametrów z³o¿owych.
Zastosowanie nowoczesnych osi¹gniêæ techniki i technologii wiertniczych zapewnia
spe³nienie dwóch pierwszych warunków. Spe³nienie trzeciego, zwi¹zane jest z mo¿liwoci¹
stosowania najnowszych metod interpretacji wyników opróbowañ. Dla zastosowania tych
metod niezbêdne jest jednak dysponowanie m.in. bardzo precyzyjnymi, o du¿ej gêstoci
zapisu, wynikami zmian cinieñ i temperatur w funkcji czasu opróbowania.
Uzyskanie takich danych mo¿liwe jest obecnie dziêki mo¿liwoci stosowania, zapuszczanych do otworu, na linie przewodowej [5] lub w zestawach rurowych próbników z³o¿a
[4], nowoczesnych urz¹dzeñ pomiarowych, którymi s¹ elektroniczne cinieniomierze i termometry wg³êbne.
W krajowych serwisach opróbowañ otworów wiertniczych stosowane s¹ obecnie
elektroniczne cinieniomierze i termometry wg³êbne takich firm jak: Panex [1, 2], Leutert
i AMEtrolog [5, 6, 7]. W tego typu wg³êbnych przyrz¹dach pomiarowych zastosowano
piezorezystywne czujniki umo¿liwiaj¹ce przetwarzanie zmian cinienia i temperatury
w impulsy elektryczne. Przyrz¹dy te s¹ wykonywane w wersji MRO (Memory Read Out),
z wewnêtrzn¹ pamiêci¹ i w³asnym zasilaniem, lub w wersji SRO (Surface Read Out), bez
wewnêtrznej pamiêci, z zasilaniem z zewn¹trz.
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca wykonana w ramach badañ statutowych nr 11.11.190.04
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Przyrz¹dy produkowane w wersji MRO s¹ programowane i instalowane w rurowych
próbnikach z³o¿a. Natomiast przyrz¹dy produkowane w wersji SRO s¹ zapuszczane do
otworów wiertniczych na kablu zasilaj¹cym, przez który s¹ równie¿ przekazywane, z wnêtrza otworu na powierzchniê, przetworzone przez czujnik impulsy cinienia i temperatury.
W niniejszej publikacji scharakteryzowano przyrz¹dy, do wg³êbnych pomiarów cinieñ i temparatur, produkowane przez firmy Leutert i AMEtrolog.
2.

WG£ÊBNE PRZYRZ¥DY POMIAROWE FIRMY LEUTERT

Prezentowane wg³êbne przyrz¹dy pomiarowe, niemieckiej firmy Leutert, produkowane s¹ w wersji SRO i przeznaczone do pracy w systemie ci¹g³ego pomiaru i kontroli danych
cinienia i temperatury, w otworach eksploatacyjnych ropy naftowej, gazu zimnego oraz
wód wg³êbnych i geotermalnych.

Rys. 1. Schemat systemu ci¹g³ego pomiaru i kontroli PK firmy Leutert [5]: 1  cinieniomierz
wg³êbny z termometrem, 2  lina przewodowa, 3  puszka po³¹czeniowa, 4  zasilacz, 5  kabel
sygna³owy, 6  wywietlacz, 7  rejestrator, 8  komputer

System ci¹g³ego pomiaru i kontroli PK firmy Leutert [5] sk³ada siê z: elektronicznego
cinieniomierza i termometru wg³êbnego, puszki po³¹czeniowej, zasilacza, wywietlacza,
rejestratora oraz komputera (rys. 1). System ten zapewnia:
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 przekazywanie na powierzchniê wyników pomiarów otworowych w czasie rzeczywistym,
 podgl¹d i zapisywanie danych w pamiêci rejestratorów,
 ci¹g³y pomiar i bie¿¹c¹ analizê wyników,
 monitorowanie eksploatacji samoczynnej lub kontrolê pracy pomp wg³êbnych, w przypadku eksploatacji wymuszonej.
Wg³êbne cinieniomierze i termometry zapuszczane s¹ do wnêtrza kolumn rur wydobywczych (rys. 2) lub do przestrzeni piercieniowej otworu (rys. 3), na dwuprzewodowej
linie s³u¿¹cej równoczenie jako tor zasilania i przekazywania impulsów pomiarowych
z wnêtrza otworu na powierzchniê terenu.

Rys. 2. Schemat instalacji do pomiarów cinienia i temperatury we wnêtrzu kolumny rur
wydobywczych [5]: 1  kabel sygna³owy, 2  puszka po³¹czeniowa, 3  zacisk kablowy,
4  komora d³awikowa, 5  ³¹cznik dystansowy z zaworem wyp³ywowym, 6  zabezpieczenie,
7  g³owica eksploatacyjna, 8  ³¹cznik, 9  kolumna rur wydobywczych, 10  lina przewodowa,
11  g³owica kablowa, 12  cinieniomierz wg³êbny z termometrem, 13  ³¹cznik, 14  obci¹¿nik,
15  stopka (but) kotwicy
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Rys. 3. Schemat instalacji do pomiaru cinienia i temperatury w przestrzeni piercieniowej otworu
wiertniczego [5]: 1  kabel sygna³owy, 2  puszka po³¹czeniowa, 3  g³owica eksploatacyjna,
4  komora d³awikowa, 5  ³¹cznik, 6  kolumna rur wydobywczych, 7  opaska, 8  ochraniacz,
9  lina przewodowa, 10  g³owica kablowa, 11  zacisk mocuj¹cy przyrz¹d pomiarowy,
12  cinieniomierz wg³êbny z termometrem

Wyniki pomiarów, w postaci impulsów elektrycznych o natê¿eniu pr¹du 4÷20 mA,
przekazywane s¹ z wnêtrza otworu na powierzchniê, odczytywane, analizowane, oraz zapisywane w pamiêci rejestratora.
Opisywane przyrz¹dy pomiarowe zasilane s¹ pr¹dem sta³ym o napiêciu 13÷28 V i przeznaczone do zastosowañ w dwóch zakresach temperatur: 253÷393 K, (–20÷120oC) oraz
253÷443 K, (–20÷170oC).
Przyrz¹dy te produkowane s¹ w obudowie ze stali nierdzewnej odpornej na dzia³anie
siarkowodoru lub tytanowej, w dwóch rozwi¹zaniach konstrukcyjnych:
1) z segmentem do pomiaru cinienia (rys. 4a),
2) z segmentami do pomiaru cinienia i temperatury (rys. 4b).
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Do niezawodnego po³¹czenia wg³êbnego termometru i cinieniomierza z lin¹ przewodow¹ s³u¿y g³owica kablowa (rys. 4).

Rys. 4. Schematy wg³êbnych przyrz¹dów pomiarowych firmy Leutert [5]: a) cinieniomierza;
b) cinieniomierza z termometrem, 1  g³owica kablowa, 2  cinieniomierz wg³êbny,
3  termometr wg³êbny

Dane techniczne, opisywanych cinieniomierzy i termometrów wg³êbnych produkcji
firmy Leutert, zestawiono w tabeli 1.
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Tabela 1
Charakterystyka wg³êbnych przyrz¹dów pomiarowych firmy Leutert [5]
Parametr

Cinieniomierz wg³êbny

Cinieniomierz wg³êbny
z termometrem

Zakres
pomiaru
cinienia, bar

0÷50, 0÷100, 0÷200, 0÷400, 0÷10001)

0÷50, 0÷100, 0÷200, 0÷400, 0÷10001)

Zakres
pomiaru
temperatury, oC

–

–20÷170

Zakres
temperatur pracy
przyrz¹du, oC
Klasa
dok³adnoci
cinieniomierza, %

–20÷120

–20÷170

–20÷120

–20÷170

1 (dla 10÷110oC) 1 (dla 10÷110oC) 1 (dla 10÷110oC) 1 (dla 10÷110oC)
1,5 (dla –20÷120oC) 2 (dla –20÷170oC) 1,5 (dla –20÷120oC) 2 (dla –20÷170oC)
0,12)
0,12)
0,12)
0,12)

Klasa
dok³adnoci
termometru, %

–

–

1

1

Histereza, %

0,3

0,3

0,3

0,3

Powtarzalnoæ
pomiaru, %

0,1

0,1

0,1

0,1

B³¹d
d³ugoterminowy,
%/rok
%

0,1

0,1

0,1

0,1

rednica
zewnêtrzna, mm

26 (dla cin. ≤ 200 bar)
32

26 (dla cin. ≤ 200 bar)
32

D³ugoæ
bez g³owicy
kablowej, mm

ok. 950

ok. 1200

D³ugoæ
z g³owic¹
kablow¹, mm

ok. 1350

ok. 1600

Masa
bez g³owicy
kablowej, g

ok. 2000

ok. 3500

Masa
z g³owic¹
kablow¹, g

ok. 4000

ok. 5500

1)
2)

Wykonywane na zamówienie.
W przypadku cechowania cinieniomierza w okrel onej temperaturze.
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3.

WG£ÊBNE PRZYRZ¥DY POMIAROWE FIRMY AMETROLOG

Elektroniczne cinieniomierze i termometry wg³êbne francuskiej firmy AMEtrolog,
w obudowie ze stali nierdzewnej, wykonywane s¹ w wersji MRO i przystosowane do
montowania w os³onach cinieniomierzy rurowych próbników z³o¿a.
S¹ to elektroniczne, precyzyjne przyrz¹dy pomiarowe wyposa¿one w czujniki piezorezystywne oraz zasilanie indywidualne, umo¿liwiaj¹ce wykonywanie testów otworowych
w d³ugim czasie [6]. Pamiêci wewnêtrzne tych przyrz¹dów s¹ programowane za pomoc¹ programatora. Mo¿liwe jest zaprogramowanie tempa zapisu impulsów pomiarowych (od
1 s do 10 h), czasu zw³oki rozpoczêcia rejestracji impulsów pomiarowych (od 0 s do 41 d),
oraz ustawienie wartoci progowych rejestrowanych impulsów cinieniowych.
W tabeli 2 zestawiono podstawowe dane techniczne elektronicznych wg³êbnych przyrz¹dów pomiarowych produkcji firmy AMEtrolog.
Tabela 2
Charakterystyka wg³êbnych przyrz¹dów pomiarowych firmy AMEtrolog [6]
Parametr

Wartoæ liczbowa

Zakres pomiaru cinienia, bar

0÷1000

Klasa dok³adnoci cinieniomierza, %

0,05

Rozdzielczoæ cinieniomierza, bar

0,0015

o

Zakres pomiaru temperatury, C

–20÷150
o

Dok³adnoæ pomiaru temperatury, C

0,3

Pojemnoæ pamiêci

350000 impulsów

rednica zewnêtrzna, mm

31,75
25,4

D³ugoæ, m

0,73
0,80

Masa, kg

2,6

Przechowywane w pamiêci wewnêtrznej przyrz¹du pomiarowego, zarejestrowane
podczas opróbowania, impulsy zmian cinienia i temperatury, odczytywane s¹ po wyci¹gniêciu rurowego próbnika z³o¿a z otworu na powierzchniê i pod³¹czeniu pamiêci przyrz¹du do komputera.
Zastosowanie specjalistycznych programów komputerowych umo¿liwia odczytywanie, analizowanie oraz przetwarzanie, w formie wykresów zmian cinieñ i temperatur
w funkcji czasu opróbowania (rys. 5), a tak¿e interpretacjê wyników z wykorzystaniem
najnowszych metod interpretacyjnych. W efekcie, uzyskuje siê wiarygodne, jednoznaczne
wartoci parametrów z³o¿owych, co ma znacz¹cy wp³yw na mo¿liwoæ podejmowania w³aciwych decyzji technologicznych.
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Rys. 5. Wykresy zmian cinienia i temperatury w funkcji czasu opróbowania, zarejestrowane
wg³êbnym, elektronicznym przyrz¹dem pomiarowym [3]: 1  wykres zmian cinienia,
2  wykres zmian temperatury

4.

WNIOSKI

1) Nowoczesne, wg³êbne przyrz¹dy pomiarowe do badañ w otworach wiertniczych s¹
precyzyjnymi urz¹dzeniami elektronicznymi, wykonywanymi w wersji MRO (Memory Read Out), z wewnêtrzn¹ pamiêci¹ i indywidualnym zasilaniem lub SRO (Surface
Read Out), bez pamiêci wewnêtrznej i z zewnêtrznym zasilaniem.
2) Elektroniczne cinieniomierze i termometry wg³êbne mog¹ byæ zapuszczane do otworu wiertniczego na linie przewodowej lub w os³onie rurowego próbnika z³o¿a.
3) Stosowanie nowoczesnych przyrz¹dów pomiarowych pracuj¹cych w wersji SRO
umo¿liwia bie¿¹c¹ kontrolê procesów zachodz¹cych w odwiertach, w czasie eksploatacji z³ó¿ surowców p³ynnych.
4) Wysoka klasa dok³adnoci oraz du¿a pojemnoæ pamiêci elektronicznych cinieniomierzy i termometrów wg³êbnych, pracuj¹cych w wersji MRO, zapewniaj¹ precyzyjny
zapis wyników pomiarów w d³ugim czasie opróbowania.
5) Dysponowanie dok³adnymi wynikami pomiarów zmian cinieñ i temperatur, w funkcji
czasu opróbowania, umo¿liwia stosowanie najnowszych metod analiz i interpretacji,
co prowadzi do zwiêkszenia jednoznacznoci okrelanych wartoci parametrów z³o¿owych i wspomagania decyzyjnego procesu technologicznego.
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