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1.

WSTÊP

Rurowe próbniki z³o¿a (RPZ) s¹ narzêdziami pomiarowymi powszechnie stosowanymi w poszukiwaniach naftowych lub podczas testowania warstw wodononych w otworach
geotermalnych. Umo¿liwiaj¹ szybkie, tanie i ma³o skomplikowane testowanie wydzielonych w profilu otworu wiertniczego warstw perspektywicznych w celu oceny ich produktywnoci oraz wp³ywu prac wiertniczych na przepuszczalnoæ ska³ zbiornikowych w strefie
przyotworowej.
W Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNiG) w latach 70. i 80. XX w.
stosowano g³ównie próbniki z³o¿a produkcji rosyjskiej typu KII-2M-GrozUfNII o rednicach nominalnych 146 mm i 95 mm. Próbnikami tymi wykonano w tym czasie kilka tysiêcy jedno- i dwucyklowych testów z³o¿owych, w nieorurowanych i orurowanych interwa³ach otworów wiertniczych, udanych pod wzglêdem technicznym i technologicznym.
Ich zastosowanie przynios³o znaczne, wymierne i niewymierne efekty poszukiwañ naftowych [1, 5].
W okresie tym sporadycznie stosowano równie¿ próbnik z³o¿a produkcji amerykañskiej firmy Halliburton typu Standard o rednicy nominalnej 5''. Pocz¹wszy od lat 90. ubieg³ego wieku w PGNiG zaczêto stosowaæ na du¿¹ skalê próbniki firm amerykañskich: Halliburton typu Standard i Ful-Flo oraz Baker typu Inflatable (tab. 1). RPZ typu Ful-Flo maj¹
obecnie szerokie zastosowanie w in¿ynierii naftowej [3, 68].
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków
** Praca wykonana w ramach badañ statutowych Katedry In¿ynierii Naftowej Wydzia³u WNiG AGH
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2.

ZESTAWY PRÓBNIKOWE FIRMY HALLIBURTON TYPU FUL-FLO

Rurowy próbnik z³o¿a typu Ful-Flo produkowany jest w dwu wersjach wymiarowych
(5'' i 3 7/8'') (tab. 1). Sk³ada siê on z napowierzchniowego zag³owiczenia kolumny próbnikowej oraz wg³êbnego zestawu [3, 68].
Tabela 1
Zestawienie porównawcze mo¿liwoci zapinania rurowych próbników z³o¿a produkcji amerykañskiej
w ró¿nych warunkach technicznych otworów geologiczno-poszukiwawczych [3, 68]
Producent i typ próbnika

Halliburton 5"
typu Standard
dwucyklowy
sterowany mechanicznie
(rednica wewnêtrzna
19 mm)

Do otworów nieorurowanych

Do otworów orurowanych

rednica otworu:
216 mm; 308 mm; 311 mm

rednica rur ok³adzinowych:
7"; 9 5/8"

z jednym uszczelniaczem typu
NR 7 1/2"÷7 3/4" i kotwic¹
rurow¹ stawian¹ na dnie otworu
lub korku cementowym
z dwoma uszczelniaczami
typu NR 7 1/2"÷7 3/4"
i dystrybutorem cinienia
oraz kotwic¹ rurow¹ stawian¹
na dnie otworu lub korku
cementowym
rednica otworu wiertniczego:
152 mm; 157 mm

Halliburton 3 7/8"
typu Standard
dwucyklowy,
sterowany mechanicznie
(rednica wewnêtrzna
15,7 mm)

Baker-Lynes 5"
typu Inflatable
wielocyklowy,
sterowany mechanicznie
i hydraulicznie
(rednica wewnêtrzna
19 mm)
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z jednym uszczelniaczem
typu NR 4 1/2" lub 5 3/4"
i kotwic¹ rurow¹ stawian¹
na dnie otworu wiertniczego
lub korku cementowym
z dwoma uszczelniaczami
typu NR 4 1/2" lub 5 3/4"
oraz dystrybutorem cinienia
i kotwic¹ rurow¹ stawian¹
na dnie otworu wiertniczego
lub korku cementowym

z uszczelniaczem typu RTTS
7", albo 9 5/8" ze szczêkami
hydraulicznymi zapinanymi
w dowolnej g³êbokoci
orurowanego odcinka otworu
wiertniczego

rednica rur ok³adzinowych:
6 5/8"; 7"

z uszczelniaczem typu RTTS
o rednicy nominalnej 6 5/8"
lub 7" ze szczêkami
hydraulicznymi zapinanymi
w dowolnej g³êbokoci
orurowanego odcinka otworu
wiertniczego

Nominalna rednica otworu
wiertniczego:
140 mm; 216 mm;
311 mm; 438 mm

rednica rur ok³adzinowych:
6 5/8"; 7"; 11 3/4"; 9 5/8";
13 3/8"; 18 5/8"

dwa (lub rzadziej jeden)
uszczelniacze hydrauliczne typu
Inflatable 7 1/2" lub 10 1/2"
zapinane w miejscu
nieorurowanego (czêsto bardzo
skawernowanego) odcinka
otworu wiertniczego

dwa (lub rzadziej jeden)
uszczelniacze typu Inflatable
5 1/2" lub 7 1/2", zapinane
hydraulicznie w dowolnym
miejscu orurowanego odcinka
otworu wiertniczego

Tabela 1 cd.
Halliburton 5"
typu Ful-Flo
wielocyklowy,
sterowany mechanicznie
i hydraulicznie
(rednica wewnêtrzna
57 mm)
Halliburton 3 7/8"
typu Ful-Flo
wielocyklowy,
sterowany mechanicznie
i hydraulicznie
(rednica wewnêtrzna
46 mm)

rednica rur ok³adzinowych:
7"; 9 5/8"; 13 3/8"
–

z uszczelniaczem typu RTTS
7" lub 9 5/8" ze szczêkami
hydraulicznymi zapinanymi
w dowolnej g³êbokoci
orurowanego odcinka otworu
wiertniczego
rednica rur ok³adzinowych:
5"; 6 5/8"; 7"

–

z uszczelniaczem typu RTTS
6 5/8"; 7" ze szczêkami
hydraulicznymi zapinanymi
w dowolnej g³êbokoci
orurowanego odcinka otworu
wiertniczego

Napowierzchniowe zag³owiczenie kolumny próbnikowej obejmuje piêæ elementów:
1) £¹cznik manipulacyjny s³u¿y do podwieszania ca³ej kolumny próbnikowej na haku
urz¹dzenia wiertniczego.
2) Pojemnik do podwieszania zbijaka umo¿liwia wprowadzenie zbijaka do kolumny próbnikowej, który opadaj¹c w tej kolumnie w dó³, otwiera zawór cyrkulacyjny podczas
standardowego opróbowania, lub do uruchomienia g³owicy odpalaj¹cej perforator, gdy
perforacjê ok³adziny otworu wiertniczego wykonuje siê podczas opróbowania perspektywicznej warstwy ska³ zbiornikowych w orurowanym odcinku otworu wiertniczego.
3) Napowierzchniowy zawór bezpieczeñstwa jest zdalnie sterowany za pomoc¹ pompy
olejowej i utrzymuje siê podczas opróbowania w pozycji otwartej. W razie stwierdzenia
nieszczelnoci instalacji napowierzchniowej otworu wiertniczego odpuszcza siê cinienie pompy steruj¹cej, a w wyniku tego nastêpuje natychmiastowe jego zamkniêcie.
4) G³owica obrotowa s³u¿y do przenoszenia obrotów pod obci¹¿eniem. W przypadku
stosowania zestawu próbnika typu Standard umo¿liwia sterowanie zaworem okresowym typu DCIP odcinaj¹cym pierwszy i drugi przyp³yw p³ynu z³o¿owego do kolumny
próbnikowej w czasie dwucyklowego opróbowania. Przy stosowaniu zestawu typu
Ful-Flo umo¿liwia ona zapiêcie uszczelniacza typu RTTS oraz otwarcie zaworu cyrkulacyjnego typu RTTS.
5) Zawór g³ówny kulowy umieszczony jest bezporednio nad wylotem rur p³uczkowych. Jest on sterowany rêcznie. Utrzymuje cinienie ró¿nicowe wynosz¹ce
70 MPa. Wykonywany jest w wersji Standard oraz w wersji odpornej na H2S. Zestaw
uzbrojenia powierzchniowego próbnika z³o¿a produkcji firmy Halliburton stosowany
w Zak³adach Górnictwa Nafty i Gazu dostêpny jest w nastêpuj¹cych wersjach: do pracy
w rodowisku normalnym (wersja S) oraz do pracy w rodowisku kwanym, w którym
wystêpuje H2S (wersja SG).
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Zag³owiczenie napowierzchniowe po³¹czone jest z manifoldem s³u¿¹cym do testowania strumienia objêtoci samoczynnego wyp³ywu p³ynu z³o¿owego. Wyposa¿ony jest
on w trzy linie przep³ywowe. Na dwu z nich mo¿na zamontowaæ zwê¿ki pomiarowe,
a trzecia (rodkowa) posiada pe³ny przelot. Manifold ten z jednej strony po³¹czony jest
z napowierzchniowym zaworem bezpieczeñstwa, a drugiej  z manifoldem urz¹dzenia
wiertniczego.
Wg³êbny zestaw kolumny próbnikowej, w przypadku stosowania RPZ typu
Ful-Flo, sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów o specjalnym przeznaczeniu technologicznym:
 Pojemnik na cinieniomierze wg³êbne (kwarcowe lub mechaniczne) w zestawie próbnika o rednicy 3 7/8'' umieszczany jest poni¿ej uszczelniacza. Podczas
opróbowania po³¹czonego z perforacj¹, aby zapobiec uszkodzeniu tych cinieniomierzy, nale¿y zastosowaæ amortyzatory drgañ, które w znacznym stopniu
z³agodz¹ skutki wstrz¹su wywo³anego perforacj¹. Pojemnik na cinieniomierze
wg³êbne w zestawie próbnika z³o¿a typu Ful-Flo o rednicy 5'' mo¿e byæ umiejscowiony zarówno pod, jak i nad uszczelniaczem, co jest bardzo istotne, gdy perforacja
wykonywana jest ³¹cznie z opróbowaniem. Jest to mo¿liwe ze wzglêdu na to, ¿e
cinieniomierze znajduj¹ siê w obudowie. Zaleca siê jednak stosowanie amortyzatorów drgañ.
 Uszczelniacz rurowy typu RTTS w górnej czêci korpusu wyposa¿ony jest w szczêki
o dzia³aniu hydraulicznym, uruchamiane wówczas, gdy cinienie w przestrzeni pod
uszczelniaczem przewy¿sza cinienie s³upa p³uczki w przestrzeni piercieniowej nad
uszczelniaczem. Dziêki dzia³aniu uszczelniacza podczas opróbowania mo¿na wykonaæ p³ukanie ska³ zbiornikowych strefy przyotworowej roztworami substancji powierzchniowo czynnych lub ich kwasowanie. Je¿eli natomiast takiego zabiegu siê nie
przewiduje, wówczas szczêki o dzia³aniu hydraulicznym zastêpuje siê specjalnym
adapterem. Uszczelniacz ten, w po³¹czeniu z zaworem cyrkulacyjnym typu RTTS oraz
³¹cznikiem bezpieczeñstwa typu RTTS, stanowi kompleksowy zestaw do wszelkiego
rodzaju zabiegów technologicznych po³¹czonych z opróbowaniem, kiedy cinienie
pod uszczelniaczem przewy¿sza cinienie s³upa p³uczki w otworze wiertniczym nad
uszczelnieczem.
 Zawór cyrkulacyjny typu RTTS,stosowany w zestawie próbnika typu Ful-Flo, pe³ni
funkcjê wy³¹cznie zaworu wyrównawczo-obiegowego (bay-pass). U¿ywa siê go
wówczas, gdy przewiduje siê podczas opróbowania wykonanie zabiegu pobudzania
lub intensyfikacji przyp³ywu.
 £¹cznik bezpieczeñstwa typu RTTS s³u¿y do roz³¹czania siê z uszczelniaczem typu
RTTS w przypadku jego przychwycenia i braku mo¿liwoci jego odpiêcia. Konstrukcja ³¹cznika uniemo¿liwia jego przypadkowe roz³¹czenie w czasie operacji zapuszczania i wyci¹gania zestawu próbnika Ful-Flo z otworu wiertniczego.
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 No¿yce hydrauliczne typu Big John s³u¿¹ jako narzêdzie ratunkowe w przypadku
przychwycenia zestawu próbnikowego. Si³a udaru przenoszonego na zestaw próbnika
zale¿y od napiêcia kolumny próbnikowej. Opóniacz zamontowany w no¿ycach hydraulicznych nie pozwala na ich przedwczesne lub przypadkowe uruchomienie.
 £¹cznik teleskopowy jest elementem amortyzuj¹cym i zabezpieczaj¹cym, którego
skok (przesuw) wynosi 1,5 m. Element ten jest nieodzownym narzêdziem do manipulowania zaworem uniwersalnym próbnika. Chodzi o to, aby przy zamykaniu zaworu
uniwersalnego (ruch zestawu w górê) nie spowodowaæ otwarcia zaworu wyrównawczego (w przypadku u¿ycia zaworu bez zamka J-Slot) oraz odpiêcia uszczelniacza
typu RTTS. W zale¿noci od g³êbokoci otworu wiertniczego mo¿e byæ u¿yte kilka
³¹czników teleskopowych.
` Autoklaws³u¿y do pobrania próbki w dowolnym czasie przyp³ywu lub podczas oczekiwania na rejestracjê krzywej odbudowy, w warunkach cinienia dennego. Uruchamiany jest z przestrzeni piercieniowej przez wywarcie cinienia, które powoduje
pêkniêcie membrany i przesuniêcie tulei cinieniem s³upa p³uczki w przestrzeni piercieniowej, w wyniku czego nastêpuje zamkniêcie próbki w komorze autoklawu o pojemnoci 1200 cm3.
` Zawór uniwersalny typu Ful-Flo jest zaworem wielocyklowym, który otwiera siê
przez wywarcie na niego odpowiedniego nacisku osiowego, a zamyka po zdjêciu tego
nacisku. Tak wiêc, w przeciwieñstwie do zestawu próbnika typu Standard, w zestawie
próbnika typu Ful-Flo u¿ywa siê tylko jednego zaworu, który odgrywa zarówno rolê
zaworu g³ównego (otwieraj¹cego przyp³yw p³ynu z³o¿owego do kolumny próbnikowej), jak te¿ zaworu okresowego (odcinaj¹cego przyp³yw). Aby wykonaæ prawid³owe
opróbowanie, do sterowania zaworem uniwersalnym konieczne jest u¿ycie ³¹cznika
teleskopowego. Wewn¹trz zaworu uniwersalnego wbudowany jest opóniacz zabezpieczaj¹cy przed jego otwarciem, zanim nast¹pi uszczelnienie warstwy pakerem. Zawór wyrównawczy znajduj¹cy siê w dolnej czêci zaworu uniwersalnego dzia³a tylko
w czasie zapuszczania zestawu do otworu wiertniczego. Przed otwarciem zaworu uniwersalnego zawór wyrównawczy zostaje zamkniêty i ju¿ siê nie otwiera podczas
zamykania zaworu uniwersalnego. Do manipulacji zaworem uniwersalnym s³u¿y,
wczeniej opisany, ³¹cznik teleskopowy. Zawór kulowy znajduj¹cy siê w zaworze
uniwersalnym dzia³a przy cinieniu ró¿nicowym do 35,0 MPa. Jest to bardzo istotne
w przypadku, gdy np. podczas pierwszego okresu przyp³ywu z kolumny próbnikowej
zostaje wyrzucona przybitka. Gdy cinienie z³o¿owe jest wiêksze ni¿ 35,0 MPa, nale¿y
podczas oczekiwania na pierwsz¹ odbudowê cinienia, uzupe³niæ przybitkê tak, aby
cinienie ró¿nicowe na zawór kulowy nie by³o wiêksze ni¿ 35,0 MPa.
 Cyrkulacyjny zawór bezpieczeñstwa typu APR-M-2 w przeciwieñstwie do innych
zaworów cyrkulacyjnych wystêpuj¹cych w zestawie ma za zadanie przed otwarciem
otworów cyrkulacyjnych zamkniêcie zaworu kulowego, w który jest wyposa¿ony,
a tym samym odciêcie dop³ywu p³ynu z³o¿owego do kolumny próbnikowej. Sterowany jest z przestrzeni piercieniowej przez wywarcie okrelonego cinienia, które powoduje ciêcie wczeniej dobranych ko³ków zabezpieczaj¹cych.
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 Zawór cyrkulacyjny typu SG-15 stosowany jest w próbniku Ful-Flo o rednicy 5''
i uruchamiany z przestrzeni piercieniowej poprzez ciêcie membrany. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w przypadku u¿ycia wiêcej ni¿ jednego elementu sterowanego z przestrzeni
ró¿nic¹ cinienia nale¿y tak dobraæ membranê, aby najpierw uruchomiæ element, który
ma zadzia³aæ jako pierwszy. Ró¿nica cinieñ pomiêdzy poszczególnymi sterowanymi
elementami powinna wynosiæ ok. 7 MPa (1000 psi).
 Zawór cyrkulacyjny typu APR-A dzia³a podobnie jak zawór cyrkulacyjny bezpieczeñstwa typu APR-M-2, z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie posiada zaworu kulowego odcinaj¹cego
przyp³ywu p³ynu z³o¿owego. Otwierany jest przez ciêcie ko³ków zabezpieczaj¹cych
poprzez wywarcie odpowiedniego cinienia w przestrzeni piercieniowej otworu
wiertniczego.
3.

ZASADY KOMPLETOWANIA WG£ÊBNEGO ZESTAWU RPZ TYPU FUL-FLO
DO TESTÓW Z£O¯OWYCH PO£¥CZONYCH Z INNYMI ZABIEGAMI

Celem opróbowania warstwy perspektywicznej ska³ zbiornikowych zestawem typu
Ful-Flo, które zazwyczaj jest po³¹czone z wykonaniem perforacji ok³adziny otworu wiertniczego oraz testem produkcyjnym przez próbnik, jest uzyskanie samoczynnego wyp³ywu
p³ynów z³o¿owych z otworu wiertniczego oraz zarejestrowanie zmian cinieñ dennych
i g³owicowych podczas testów przyp³ywu, odbudowy cinienia dennego i testu produkcyjnego. Na podstawie wykresów zmian cinienia dennego zarejestrowanych przez cinieniomierze wg³êbne mo¿na okreliæ takie parametry z³o¿owe, jak: cinienie z³o¿owe, przepuszczalnoæ ska³ zbiornikowych, uszkodzenie przepuszczalnoci ska³ w strefie przyodwiertowej, produktywnoæ rzeczywista badanej warstwy. W przypadku, gdy po tecie przyp³ywu
i odbudowy cinienia dennego wykonuje siê test produkcyjny, mo¿liwa jest dok³adna ocena
produktywnoci badanej warstwy perspektywicznej ska³ zbiornikowych.
Przelot wewnêtrzny próbnika typu Ful-Flo dla próbnika o rednicy nominalnej 3 7/8''
ma rednicê 1,8'' (46 mm), a dla próbnika o rednicy nominalnej 5'' rednica tego kana³u
wynosi 2,25'' (57 mm), tote¿ w przypadkach stosowania próbnika o rednicy 3 7/8'' mo¿liwoci zapuszczania przez próbnik przyrz¹dów pomiarowych i narzêdzi manipulacyjnych s¹
ograniczone. Dziêki temu przelotowi mo¿liwa jest realizacja w trakcie opróbowania nastêpuj¹cych operacji technologicznych:
 wykonywanie perforacji ok³adziny otworu wiertniczego przy zapiêtym uszczelniaczu
(pakerze);
 zapuszczanie przez próbnik sond geofizycznych (np. production log);
 zapuszczanie na linie przez próbnik przyrz¹dów pomiarowych;
 pobieranie próbek p³ynu z³o¿owego przy u¿yciu windy linowej (wireline);
 zat³aczanie przez próbnik roztworu substancji powierzchniowo czynnych lub cieczy
kwasuj¹cej w celupobudzania i intensyfikacji przyp³ywu p³ynu z³o¿owego do otworu
wiertniczego;
 zapuszczanie przez próbnik wiotkiego przewodu typu coiled tubing, np. w celu usuniêcia cieczy poreakcyjnej lub wywo³ania przyp³ywu p³ynu z³o¿owego;
 wykonywanie testów produkcyjnych odwiertu przy zapiêtym próbniku.
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Kompletowanie wg³êbnego zestawu RPZ typu Ful-Flo do testów z³o¿owych zale¿y od
przewidywanych warunków z³o¿owych, stanu technicznego otworu wiertniczego oraz planowanej technologii opróbowania warstwy perspektywicznej:
 Opróbowanie warstwy perspektywicznej w otworze nieorurowanym (bez testu
produkcyjnego lub z tym testem), podczas którego nie planuje siê zapuszczania na
linie ¿adnych narzêdzi przez zestaw próbnikowy. W tym przypadku nie musi siê przestrzegaæ cis³ego zalecenia dotycz¹cego zapewnienia pe³nego przelotu w ca³ym zestawie próbnika i dopuszcza siê przewê¿enie przekrojów wewnêtrznych poszczególnych
jego elementów. Mimo to dla prawid³owego przeprowadzenia opróbowania musz¹ byæ
spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
 w zestawie próbnika o rednicy nominalnej 5'' nale¿y stosowaæ dwa zawory cyrkulacyjne o ró¿nej zasadzie dzia³ania, np. zawór membranowy sterowany cinieniem od
wewn¹trz kolumny próbnikowej oraz zawór uruchamiany ró¿nic¹ cinienia z przestrzeni piercieniowej za pomoc¹ mechanizmu membranowego typu SG-15;
 w zestawie próbnika o rednicy nominalnej 3 7/8'' nale¿y stosowaæ odpowiednio:
zawór cyrkulacyjny o rednicy 3 7/8'' sterowany cinieniem od wewn¹trz kolumny typu
APR-A lub zawór typu APR-M-2, który ma tê zaletê, ¿e przed otwarciem otworów
cyrkulacyjnych odcina dop³yw p³ynu ze z³o¿a do górnej czêci kolumny próbnikowej;
jest on zarazem zaworem bezpieczeñstwa.
W celu prawid³owego sterowania zaworem uniwersalnym konieczne jest u¿ycie ³¹cznika teleskopowego. Jeden taki ³¹cznik (o przesuwie 1,5 m) powinno siê stosowaæ na
ka¿de 1500÷2000 m g³êbokoci otworu wiertniczego. Tak wiêc w przypadku opróbowania warstwy na g³êbokoci oko³o 5000 m wskazane jest równoczesne u¿ycie trzech
³¹czników teleskopowych.
 Opróbowanie warstwy perspektywicznej z wykonaniem testu produkcyjnego
wraz z zapuszczaniem przyrz¹dów pomiarowych s³u¿¹cych np. do pomiaru intensywnoci przyp³ywu p³ynu z³o¿owego sond¹ typu LO TORC ( production log). Zestaw
próbnika w tym przypadku nie ró¿ni siê od pozosta³ych przypadków z wyj¹tkiem tego,
¿e w jego sk³ad nie wchodzi pojemnik na zbijak. Po otwarciu przyp³ywu p³ynu z³o¿owego zestaw nale¿y podtrzymaæ w klinach sto³u wiertniczego i po zdemontowaniu
³¹cznika manipulacyjnego zamontowaæ luzê i zapuciæ sondê pomiarow¹ na g³êbokoæ zalegania opróbowanej warstwy perspektywicznej, a nastêpnie prowadziæ test
przyp³ywu. Je¿eli w zestawie zostanie u¿yty autoklaw, to nale¿y pamiêtaæ o tym, aby
tak dobraæ membranê cinieniow¹ w autoklawie, ¿eby otwiera³ siê on wczeniej ni¿
zawór cyrkulacyjny, czyli cinienie uruchamiaj¹ce autoklaw powinno byæ o 7 MPa
(1000 psi) mniejsze od cinienia uruchamiaj¹cego zawór cyrkulacyjny. Jeli ten warunek nie zostanie spe³niony, nale¿y siê liczyæ z komplikacjami podczas testu z³o¿owego
lub wrêcz mo¿e to spowodowaæ, ¿e opróbowanie bêdzie nieudanym zabiegiem. Nale¿y tak dobieraæ zestaw, aby uzyskaæ jak najwiêcej informacji o opróbowanej warstwie
perspektywicznej.
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 Opróbowanie warstwy perspektywicznej w otworze orurowanym z wykonaniem
perforacji ok³adziny otworu wiertniczego przez próbnik przy u¿yciu zestawu perforacyjnego podwieszonego pod zestawem próbnika. W tym przypadku nale¿y zachowaæ
pe³ny przelot zestawu próbnika, gdy¿ przez zestaw próbnika bêdzie musia³ byæ opuszczony zbijak do odpalenia perforatorów. Zbijak znajduje siê w pojemniku wyposa¿enia napowierzchniowego. Gdyby zaistnia³a sytuacja, ¿e zbijak nie dotar³ do g³owicy
perforatorów, wtedy nale¿y zdemontowaæ pojemnik i do napowierzchniowego zaworu
bezpieczeñstwa zamontowaæ luzê, a za pomoc¹ zbijaka zapuszczonego na linie odpaliæ perforatory.
W przypadku spodziewanego przyp³ywu p³ynu z³o¿owego z zawartoci¹ substancji
toksycznych, a zw³aszcza siarkowodoru, nale¿y zastosowaæ urz¹dzenie napowierzchniowe
w wersji odpornej na H2S.
Opróbowanie warstw perspektywicznych w otworach kierunkowych, mo¿liwe jest
dziêki najnowszym rozwi¹zaniom konstrukcyjnym, które umo¿liwiaj¹ sterowanie zaworami próbnika typu Ful-Flo ró¿nic¹ cinienia z przestrzeni piercieniowej otworu wiertniczego.
Je¿eli wzglêdy ekonomiczne nie pozwalaj¹ na u¿ycie rozbudowanego zestawu RPZ
typu Ful-Flo, nale¿y siê zawsze kierowaæ wzglêdami bezpieczeñstwa i w zestawie takim
musz¹ siê znaleæ poza podstawowymi elementami:
 dwa zawory cyrkulacyjne o ró¿nej zasadzie dzia³ania (sterowany mechanicznie oraz
ró¿nic¹ cinienia),
 no¿yce hydrauliczne,
 ³¹cznik bezpieczeñstwa typu RTTS.
W zale¿noci od potrzeb do zestawu próbnikowego mo¿liwe jest dodawanie pewnych
elementów, np. podczas prowadzenia testów produkcyjnych nale¿y dodaæ drugi napowierzchniowy zawór g³ówny typu kulowego, do którego montuje siê luzê. Je¿eli w czasie
opróbowania nie przewiduje siê perforacji ok³adziny otworu wiertniczego, zbêdny jest
wówczas w zestawie element do podwieszania zbijaka odpalaj¹cego perforatory.
Du¿¹ zalet¹ po³¹czenia zabiegu perforacji ok³adziny otworu wiertniczego z zabiegiem
opróbnowania perspektywicznej warstwy ska³ zbiornikowych jest wyeliminowanie szkodliwego oddzia³ywania cinienia s³upa p³uczki w otworze oraz osadu p³uczkowego na dro¿noæ wytworzonych otworków perforacyjnych. Poniewa¿ perforacja odbywa siê przy zapiêtym uszczelniaczu, badana warstwa jest odciêta od cinienia hydrostatycznego s³upa
p³uczki w otworze wiertniczym. Ponadto, zaraz po wykonaniu otworków perforacyjnych
i otwarciu zaworu uniwersalnego, nastêpuje przyp³yw p³ynu z³o¿owego do próbnika pod
wp³ywem wytworzonej ró¿nicy cinienia miêdzy cinieniem z³o¿owym a cinieniem w kolumnie próbnikowej. Do wad takiego opróbowania nale¿y zaliczyæ szkodliwe oddzia³ywanie wstrz¹su perforacyjnego na rejestruj¹ce cinieniomierze i termometry wg³êbne. Aby
ochroniæ rejestruj¹ce cinieniomierze i termometry wg³êbne przed uszkodzeniem, wskazane jest montowanie pod os³onami na te przyrz¹dy pomiarowe w kolumnie próbnikowej odpowiednich ³¹czników amortyzacyjnych.
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4.

TECHNIKA I TECHNOLOGIA OPRÓBOWANIA UTWORÓW DEWONU
W OTWORZE GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZYM L-7
W KARPATACH ZACHODNICH

W poszukiwaniach naftowych próbnik typu Ful-Flo z uszczelniaczem rurowym typu
RTTS, zapinanym w kolumnie rurach ok³adzinowych, mo¿na stosowaæ do opróbowania
warstwy perspektywicznej udostêpnionej przez perforacjê ok³adziny otworu wiertniczego
lub zalegaj¹cej do oko³o 50 m poni¿ej buta ostatniej kolumny rur ok³adzinowych. Dolny
odcinek otworu wiertniczego mo¿e byæ wówczas odciêty korkiem cementowym (K.C. na
rys. 1). Dziêki przelotowi umo¿liwiaj¹cemu swobodne opadanie w kolumnie próbnikowej
zbijaka inicjuj¹cego detonacjê ³adunków perforacyjnych próbnik ten mo¿e byæ stosowany
z perforatorem modu³owym typu PRM-102 podwieszonym pod zestawem próbnika.
Na rysunku 1 przedstawiono schemat zapiêcia zestawu próbnikowego typu Ful-Flo
podczas opróbowania ska³ zbiornikowych dewonu w Karpatach Zachodnich (interwa³
2832÷2844 m), po wczeniejszej perforacji eksploatacyjnej kolumny rur ok³adzinowych
o rednicy nominalnej 7'', w otworze wiertniczym L-7. Otwór ten orurowany jest techniczn¹
kolumn¹ rur ok³adzinowych o rednicy nominalnej 9 5/8'' do g³êbokoci 2757 m, a kolumn¹
eksploatacyjn¹ o rednicy 7''  do g³êbokoci 3090 m (rys. 1).
Przed zapiêciem zestawu próbnikowego wykonano w dolnej, nieorurowanej czêci
otworu wiertniczego korek cementowy w interwale 3090÷3140 m. Wylot kolumny próbnikowej wyposa¿ony jest w zag³owiczenie napowierzchniowe typu MV, po³¹czone z manifoldem pod³ogowym na cinienie robocze 100 MPa oraz z separatorem i z pochodni¹ do spalania gazu ziemnego.
Zestaw próbnika zapuszczony jest do otworu wiertniczego na rurach p³uczkowych
o rednicy nominalnej 3 1/2''. Nad zaworem g³ównym (uniwersalnym) typu kulowego Ful-Flo
umieszczono trzy pasy obci¹¿ników o rednicy nominalnej 3 1/2'', w celu wywierania
nacisku osiowego na zestaw. Zawór g³ówny ma wewnêtrzny kana³ przelotowy o rednicy
Dw = 58 mm. Pod tym zaworem umieszczono os³onê na rejestruj¹ce cinieniomierze wg³êbne typu mechanicznego (KPG) firmy Kuster oraz typu elektronicznego firmy Panex. Nad
i pod ³¹cznikiem teleskopowym umieszczono po jednym pasie obci¹¿ników o rednicy nominalnej 3 1/2''. Ni¿ej w zestawie znajduj¹ siê no¿yce hydrauliczne oraz ³¹cznik bezpieczeñstwa typu Bowen. Pod tym ³¹cznikiem znajduje siê uszczelniacz (paker) typu RTTS
wraz ze szczêkami hydraulicznymi zapiêty na g³êbokoci 2820 m, a pod nim umieszczono
jeden kawa³ek rury p³uczkowej o rednicy 3 1/2'', zakoñczony prowadnikiem s³u¿¹cym do
zapuszczania przyrz¹du pomiarowego na linie.
Wartoæ pocz¹tkowej depresji cinienia ograniczono do 2,49 MPa w wyniku zastosowania w kolumnie próbnikowej s³upa przybitki wodnej o wysokoci 450 m oraz d³awienia
na manifoldzie wyp³ywu p³ynu z kolumny próbnikowej. Podczas pierwszego testu przyp³ywu, trwaj¹cego ³¹cznie 74 minuty, przez oko³o 65 minut obserwowano s³aby wyp³yw powietrza z kolumny próbnikowej, a nastêpnie wyp³yw gazu ziemnego. Podczas pierwszego
testu odbudowy trwaj¹cego 251 min, cinienie denne wzros³o do wartoci 26,74 MPa.
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Rys. 1. Schemat zestawu rurowego próbnika z³o¿a firmy Halliburton typu Ful-Flo
o rednicy nominalnej 5'', zastosowany podczas opróbowania ska³ zbiornikowych dewonu
(2832÷2844 m) w otworze wiertniczym L-7 [2, 4]
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Podczas drugiego testu przyp³ywu trwaj¹cego 15 minut, obserwowano sta³¹ intensywnoæ wyp³ywu gazu ziemnego z kolumny próbnikowej. Po zamkniêciu g³owicy na wylocie
kolumny próbnikowej, po up³ywie oko³o trzech godzin cinienie g³owicowe wzros³o do
wartoci oko³o 8 MPa. Nastêpnie kilkakrotnie syfonowano gaz z odwiertu. Podczas trzeciego test przyp³ywu, trwaj¹cego 1881 min, wystêpowa³ ci¹g³y wyp³yw gazu ziemnego,
z wydajnoci¹ oko³o 14 N·m3/min, a w czasie drugiego testu odbudowy  do wartoci
26,85 MPa. Przy wyci¹gniêciu próbnika, stwierdzono przyp³yw do kolumny próbnikowej
oko³o 720 litrów gazoliny i oko³o 240 litrów solanki.
Nale¿y podkreliæ, ¿e realizacja takiej technologii opróbowania (trzy testy przyp³ywu,
stabilizacja cinienia g³owicowego, dwa testy odbudowy cinienia dennego oraz syfonowanie odwiertu) by³a mo¿liwa dziêki zastosowaniu próbnika typu Ful-Flo.
Do interpretacji danych uzyskanych z tego opróbowania zastosowano metodê Hornera
[1, 4, 5], uzyskuj¹c nastêpuj¹ce wyniki:
 gradient cinienia z³o¿owego: 0,0097 MPa/m;
 wspó³czynnik przewodnoci hydrodynamicznej badanej warstwy dla gazu ziemnego:
1072·1012 m3/(Pa·s);
 wspó³czynnik przepuszczalnoci ska³ zbiornikowych dla gazu ziemnego: 3·1015 m2
(oko³o 3 mD);
 wspó³czynnik uszkodzenia przepuszczalnoci ska³ w strefie przyodwiertowej
WU ≈ 3 (skin-effect dodatni), wiadczy o znacznym uszkodzeniu przepuszczalnoci
w tej strefie;
 wspó³czynnik produktywnoci rzeczywistej (po uwzglêdnieniu wspó³czynnika uszkodzenia przepuszczalnoci ska³): 5 N·m3/(min·MPa);
 promieñ strefy z³o¿owej badanej próbnikiem: oko³o 50 m.
Na podstawie uzyskanych wyników obliczeñ mo¿na stwierdziæ, ¿e badany poziom gazononych ska³ wêglanowych dewonu charakteryzuje siê doæ dobrymi parametrami z³o¿owymi. Stwierdzone próbnikiem znaczne uszkodzenie przepuszczalnoci ska³ zbiornikowych w strefie przyodwiertowej mo¿e stanowiæ podstawê do wykonania zabiegu intensyfikacji przyp³ywu gazu ziemnego do otworu wiertniczego.
5.

WNIOSKI

1) Zakres i dok³adnoæ uzyskiwanych próbnikiem informacji o wielkoci parametrów
z³o¿owych i produkcyjnych badanej warstwy perspektywicznej uzale¿nione s¹ w du¿ym stopniu od stosowanej techniki i technologii opróbowania.
2) W Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie obserwuje siê znaczny rozwój techniki i technologii opróbowania warstw perspektywicznych w otworach naftowych,
dziêki stosowaniu rurowych próbników z³o¿a produkcji amerykañskich firm: Halliburton oraz Baker.
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3) Rurowe próbniki z³o¿a firmy Halliburton typu Ful-Flo to nowa generacja próbników
z pe³nym przelotem wewnêtrznym, umo¿liwiaj¹cych po³¹czenie opróbowania m.in.
z zabiegiem perforacji ok³adziny odwiertu, zabiegiem kwasowania ska³ zbiornikowych lub z testem produkcyjnym.
4) Dobry stan techniczny sprzêtu próbnikowego typu Ful-Flo, sprawne dzia³anie oraz
w³aciwy jego dobór w zale¿noci od warunków otworowych i z³o¿owych znacznie
zmniejszaj¹ ryzyko i koszt opróbowania warstw perspektywicznych. Pewnoæ dzia³ania poszczególnych elementów tego próbnika jest najwa¿niejszym czynnikiem bezkomplikacyjnego opróbowania.
5) Zamieszczony przyk³ad uzyskania tym próbnikiem jednoznacznych wyników badañ
utworów dewonu w otworze wiertniczym L-7 obejmuje istotne dla poszukiwañ naftowych informacje z³o¿owe o rodzaju p³ynu z³o¿owego, podstawowych parametrach
z³o¿owych badanej warstwy gazononej (gradient cinienia z³o¿owego, wspó³czynnik
przewodnoci hydrodynamicznej dla gazu ziemnego, wspó³czynnik produktywnoci
rzeczywistej), a tak¿e o zmianie przepuszczalnoci ska³ w strefie przyodwiertowej.
Wiarygodnoæ tych informacji zale¿y od dok³adnoci wyznaczenia metodami geofizycznymi w profilu otworu wiertniczego wystêpowania warstwy perspektywicznej,
przygotowania do prób otworu wiertniczego (korek cementowy) oraz realizacji odpowiedniej technologii opróbowania dziêki zastosowaniu próbnika typu Ful-Flo.
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