WIERTNICTWO NAFTA GAZ  TOM 28  ZESZYT 3  2011

Maciej Stec*, Andrzej Goc*, Patrycja Wojtasiak*, Zbigniew Obuch*

PRZYGOTOWANIE I ZASTOSOWANIE P£UCZKI
NA OSNOWIE MRÓWCZANU POTASU
NA PRZYK£ADZIE OTWORU K-88

1.

WPROWADZENIE

Obecnie na terenie Ni¿u Polskiego do dowiercania poziomów perspektywicznych u¿ywa siê zazwyczaj p³uczek wykonanych na bazie nasyconego roztworu chlorku sodu (NaCl),
obrobionych tak, aby p³uczki mia³y nastêpuj¹ce parametry:
 filtracja HTHP (FHTHP)  poni¿ej 12 ml/30 min (149 oC przy cinieniu ró¿nicowym
35 at);
 filtracja API (FAPI)  do uzyskania filtracji HTHP;
 lepkoæ plastyczna (PV)  najni¿sza mo¿liwa;
 granica p³yniêcia (YP)  do uzyskania lepkoci LSRV (w temp. 50 oC);
 lepkoæ LSRV (Brookfielda)  10 000÷45 000 cP (w temp. 50 oC);
 pH  9,0÷10,0.
Spe³nienie ww. wymagañ jest trudne i skutkuje wystêpowaniem du¿ych oporów przep³ywu, tworzeniem siê grubego osadu filtracyjnego, trudnociami w regulacji lepkoci
LSRV, nastêpuje zwiêkszenie zu¿ycia materia³ów p³uczkowych do regulacji reologii p³uczki, a tak¿e tych do obni¿enia filtracji [1]. Jako rodek alternatywny wobec powszechnie
stosowanych p³uczek pos³u¿yæ mo¿e p³uczka na osnowie soli mrówczanowych (mrówczan
sodu, mrówczan potasu lub mrówczan cezu a tak¿e ich mieszanki). P³yny wiertnicze o niskiej zawartoci fazy sta³ej na bazie solanek mrówczanowych by³o pierwotnie zminimalizowanie strat cinienia zwi¹zanych z tarciem w otworach o ma³ej rednicy. Dodatkowo, ich
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unikatowa zdolnoæ stabilizowania polimerów w wysokiej temperaturze sprawi³a, ¿e s¹ one
na ni¹ odporne bardziej ni¿ jakikolwiek inny p³yn wiertniczy z dodatkiem polimerów. Dalsze badania wykaza³y, ¿e solanki mrówczanowe, ze wzglêdu na ich du¿e gêstoci i nisk¹
korozyjnoæ, s¹ tak¿e idealnymi p³ynami nadpakerowym i cieczami roboczymi w procesie
zbrojenia czy rekonstrukcji odwiertu. Solanki mrówczanowe maj¹ tak¿e idealne profile
HSE i s¹ kompatybilne z p³ynami z³o¿owymi, doskonale stabilizuj¹ ska³y ³upkowe oraz
inhibituj¹ uwodnione gazy. Testy przemys³owe wykaza³y tak¿e dobre oczyszczanie otworu
i mo¿liwoæ odzyskiwania i ponownego u¿ycia p³ynu na bazie mrówczanu. Sole mrówczanowe metali alkalicznych s¹ dobrze rozpuszczalne w wodzie i tworz¹ solankê o wysokim
ciê¿arze w³aciwym. Trzy wymienione wy¿ej sole mrówczanowe znalaz³y zastosowanie
w przemyle naftowym. S¹ to: mrówczan sodu (HCOONa), mrówczan potasu oraz jednowodzian mrówczanu cezu.
Mrówczan sodu jest najmniej rozpuszczalny, a jego roztwór mo¿e osi¹gn¹æ gêstoæ ok.
1,33 g/cm3. Mrówczan potasu jest bardziej rozpuszczalny, a jego roztwór mo¿e mieæ gêstoæ do 1,59 g/cm3. Wodny roztwór mrówczanu cezu ma gêstoæ ok. 2,30 g/cm3. Pomimo
najwiêkszej w porównaniu z pozosta³ymi rozpuszczalnoci mrówczanu cezu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pod wzglêdem gramatury najwiêksz¹ koncentracjê molow¹ mo¿na uzyskaæ, stosuj¹c mrówczan potasu. W pewnych zastosowaniach, np. stabilizacji temperaturowej polimerów, koncentracja molowa jonów mrówczanowych powinna byæ mo¿liwie najwiêksza, dlatego zaleca siê, aby zoptymalizowana mieszanina mrówczanu potasu i cezu mia³a ciê¿ar
1,59÷2,3 g/cm3 [2, 3].

2.

APLIKACJA P£UCZKI
NA BAZIE MRÓWCZANU POTASU W OTWORZE K-88

Na potrzeby wiercenia otworu K-88 zaprojektowano i wykorzystano p³uczkê na bazie
mrówczanu potasu. Po raz pierwszy w Polsce u¿yto jej do dowiercania w warstwach dolomitu g³ównego, a zosta³a wynajêta od dystrybutora zagranicznego. Charakterystyka techniczna odwiertu zosta³a zobrazowana na rysunku 1.
Wiercenie interwa³u 3230÷3340 m z u¿yciem p³uczki na osnowie mrówczanu potasu
przebieg³o bezproblemowo. P³yn wiertniczy a¿ do zakoñczenia wiercenia zachowywa³ parametry zadane w projekcie p³uczkowym, a polimery u¿yte do regulacji reologii i filtracji
zachowa³y stabilnoæ w d³ugim czasie i pod wp³ywem wysokiej temperatury. W celu poprawnego wykonania zadania zachowano procentowe zawartoci poszczególnych faz
w p³uczce w iloci: 69% fazy wodnej, 26% fazy mrówczanowej i ok. 5% fazy sta³ej.
Dla porównania p³uczka standardowa na bazie chlorku sodu i z pewn¹ zawartoci¹ blokatora wêglanowego o redniej wielkoci ziaren 63÷65 μm dla zapewnienia podobnego ciê¿aru
w³aciwego zawiera ok. 20÷30% fazy sta³ej. Na rysunkach 2–6 pokazano, jak zmienia³y siê
wybrane parametry p³uczki mrówczanowej w zale¿noci od pog³êbiania otworu.
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Rys. 1. Charakterystyka techniczna odwiertu K-88. P³uczka mrówczanowa u¿yta zosta³a
do przewiercenia 150-metrowej warstwy dolomitu g³ównego

G³êbokoæ [m]

Rys. 2. Zmiana wartoci ciê¿aru w³aciwego w miarê g³êbienia otworu K-88
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Rys. 3. Zmiana wartoci lepkoci plastycznej w miarê g³êbienia otworu K-88

Rys. 4. Zmiana wartoci granicy p³yniêcia w miarê g³êbienia otworu K-88

Rys. 5. Zmiana wartoci filtracji w miarê g³êbienia otworu K-88
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Rys. 6. Zmiana zawartoci fazy sta³ej w miarê g³êbienia otworu K-88

Wartoæ ¿adnego z parametrów zilustrowanych na rysunkach 2–6 nie przekroczy³a ani
nie spad³a poni¿ej za³o¿onych wartoci. Zarówno ciê¿ar w³aciwy, filtracja, jak i zawartoæ
fazy sta³ej utrzymywa³y siê na wzglêdnie sta³ym poziomie. Jedynie wartoci reologiczne
nieznacznie wzros³y, czego powodem by³o dodanie do p³uczki niewielkich iloci polimerów typu XCD (polimer odpowiedzialny za wzrost wartoci granicy p³yniêcia) i PAC UL
(polianionowa celuloza mog³a spowodowaæ nieznaczne podwy¿szenie wartoci lepkoci
plastycznej). Pomiary parametrów podobnej p³uczki na osnowie mrówczanu potasu powtórzono w warunkach laboratoryjnych.

3.

BADANIA LABORATORYJNE P£UCZKI
NA OSNOWIE MRÓWCZANU POTASU

W laboratorium przygotowano trzy próbki p³uczki na bazie mrówczanu potasu. Sporz¹dzono j¹ wed³ug nastêpuj¹cej receptury:
 300 ml (ok. 55,0÷60,0 g soli/100 ml wody) solanki mrówczanowej (KCOOH) o ciê¿arze w³aciwym 1,40 g/cm3;
 1,0% (1,0 g/100 ml solanki) skrobi modyfikowanej w iloci 3 g;
 1,0÷1,5% (1,0÷1,5 g/100 ml solanki) polianionowej celulozy w iloci 4,5 g;
 0,4% (0,4 g/100 ml solanki) polimeru XCD w iloci 1,2 g;
 7,5% (7,5 g/100 ml solanki) wêglanowego blokatora pylistego o rozmiarze ziaren 63 µm
w iloci 22,5 g.
Próbki umieszczono w pojemnikach cinieniowych i poddano wygrzewaniu w urz¹dzeniu Roller Oven w temperaturze 130 oC ze sta³ym obracaniem naczyñ przez 72 godziny.
Wyniki pomiarów w³aciwoci p³uczki mrówczanowej podano w tabeli 1.
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Tabela 1
Wyniki pomiarów uzyskanych po przebadaniu próbek
Numer próbki

1

2

3

SG, g/cm

1,41

1,41

1,41

FAPI, ml

1,2

1,2

1,2

Osad filtracyjny

0,01 mm – cienki,
elastyczny

0,01 mm – cienki,
elastyczny

0,01 mm – cienki,
elastyczny

pH filtratu

10

10

10

FHTHP, ml,
temp. 150 oC

11

11

11

Osad filtracyjny

ok. 0,15 mm –
elastyczny

ok. 0,15 mm –
elastyczny

ok. 0,15 mm –
elastyczny

3

Lepkoæ Brookfielda, cP

T = 22,5 oC

Wrzec/obr LV1, RPM

61/0,8

1′

7700

2′

8300

3′

8440

4′

8700

o

T, C

22,5

50

77,6

AV, cP

69,5

41,35

31,35

43,9

25,1

17,5

51,2

32,5

27,7

Gel10″10′, lb/100 ft2

43,8/50,7

7,1/7,2

4,9/4,9

ö 600

139

82,7

62,7

ö 300

95,1

57,6

45,2

ö 200

73

46

37,6

ö 100

48,9

32,3

26,8

ö6

13,5

9

7

ö3

10,7

6,5

4,8

PV, cP
YP, lb/100 ft

2

Wyniki otrzymane w badaniach laboratoryjnych potwierdzi³y trwa³oæ parametrów
p³uczki mrówczanowej z up³ywem czasu, w warunkach podwy¿szonej temperatury i cinienia HTHP. Parametry reologiczne i filtracja p³ynu wiertniczego by³y stabilne w temperaturze, co potwierdza wp³yw soli mrówczanowej na trwa³oæ polimerów. Przy wykorzystaniu programu Rheosolution 3.0 opracowano wykresy (rys. 7–9) z dopasowaniem modelu
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reologicznego p³ynu na bazie mrówczanu potasu do znanych modeli p³ynów. Odczyty
z wiskozymetru typu FANN w temperaturze 22,5 oC pokazuj¹, ¿e najbardziej dopasowanym modelem reologicznym p³uczki jest model HerschelaBulkleya (wspó³czynnik korelacji 0,9997). Podobnie jest w przypadku tej samej p³uczki podgrzanej do 50 oC i 77,6 oC
(wspó³czynnik korelacji 1,000).

Rys. 7. Model reologiczny próbki laboratoryjnej w temperaturze 22,5 oC

Rys. 8. Model reologiczny próbki laboratoryjnej w temperaturze 50 oC
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Rys. 9. Model reologiczny próbki laboratoryjnej w temperaturze 77,6 oC

4.

WNIOSKI

Dziêki unikatowym w³aciwociom p³uczki na osnowie mrówczanów interwa³ produkcyjny otworu K-88 zosta³ odwiercony bez wiêkszych trudnoci, a dalsze prace zbrojeniowe mog³y byæ kontynuowane. Badania laboratoryjne potwierdzi³y zalety p³uczek na bazie solanki potasowej i pozwoli³y na sformu³owanie ostatecznych wniosków:
1) Solanki na bazie mrówczanów zapewniaj¹ osi¹gniêcie gêstoci pomiêdzy 1,00 G/cm3
a 2,30 G/cm3.
2) W³aciwoci mrówczanów zapewniaj¹ stabilizacjê polimerów w wysokich temperaturach (nawet 180 oC) zarówno w przypadku polimerów reguluj¹cych parametry reologiczne, jak i polimerów odpowiedzialnych za kontrolê filtracji API i HTHP.
3) Solanki te s¹ kompatybilne z p³ynem z³o¿owym, elastomerami w uk³adach pompowych i ruroci¹gach t³ocz¹cych itp.
4) Mo¿liwe jest ponowne u¿ycie p³uczki mrówczanowej, recykling i sk³adowanie w zamkniêtych zbiornikach (w takich przypadkach nale¿y p³uczkê dodatkowo obrobiæ
rodkiem bakteriobójczym  biocydem).
5) P³uczka na osnowie mrówczanowej nie potrzebuje aplikacji du¿ych iloci materia³ów
obci¹¿aj¹cych, typu wêglan wapnia, w celu osi¹gniêcia ¿¹danego ciê¿aru w³aciwego,
co eliminuje problem wystêpowania wysokich iloci fazy sta³ej (w trakcie wykonywania otworu K-88 iloæ fazy sta³ej nie przekroczy³a 5,0%).
6) W przypadku u¿ycia p³uczki mrówczanowej straty cinienia t³oczenia s¹ mniejsze, ni¿
gdy u¿ywa siê p³uczki na bazie nasyconego roztworu soli NaCl z dodatkiem polimerów i rodka obci¹¿aj¹cego.
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