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W artykule poruszono problematykę związaną z konsekwencjami ugięcia rur solankowych
oraz przedstawiono zarys metod odcinania ugiętych fragmentów rur w warunkach
otworowych. Przedstawiono również alternatywną metodę pozwalającą na uniknięcie cięcia
rur poprzez zastosowanie łącznika bezpieczeństwa instalowanego w kolumnie rur
solankowych.

Rozwój technologiczny i cywilizacyjny powodują zmiany w strukturze zużycia paliw
pierwotnych. Zastosowanie nowoczesnych technologii przy równoczesnym coraz wyższym
nacisku na ochronę środowiska powoduje spadek zapotrzebowanie na węgiel oraz wzrost
zapotrzebowania na gaz ziemny. Wzrost zużycia gazu połączony ze zwiększającymi się z

roku na rok nierównomiernościami poboru w sezonie
letnim i zimowym spowodował potrzebę rozbudowy
podziemnych magazynów gazu (PMG). Jednymi z
najbardziej przydatnych, ze względu na dużą elastyczność
pracy, są bezzbiornikowe podziemne magazyny gazu w
kawernach solnych. Wydatki zatłaczania i odbioru gazu z
magazynu są zależne jedynie od przepustowości
infrastruktury naziemnej, a nie od parametrów skał
złożowych (porowatość, przepuszczalność).

Kawerny solne są ługowane za pomocą wody słodkiej
lub morskiej w pokładach bądź wysadach soli. Ługowanie
jest prowadzone poprzez dwie centrycznie umieszczone
kolumny rur ługowniczych. Zmieniając położenie butów
rur kolumn ługowniczych oraz poziom izolacji stropu
dąży się do uzyskania projektowanego kształtu komory.

Po zakończeniu procesu ługowania tj. uzyskaniu
projektowanej objętości geometrycznej, rury ługownicze
są wyciągane z otworu i wykonuje się zbrojenie do
eksploatacji. Zapuszczana jest kolumna rur produkcyjnych
wraz z wyposażeniem wgłębnym, zapinany jest paker
pomiędzy rurami produkcyjnymi, a okładzinowymi.
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Rys. 1. Przykładowy schemat wyposażenia wgłębnego
odwiertu
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Dodatkowo dla potrzeb pierwszego zatłaczania komory gazem i odbioru solanki
zapuszczana jest kolumna rur solankowych. Kolumna rur solankowych składa się z rur
solankowych o:

długości 9,6 m każda,
- średnicy zewnętrznej 4 lA" (114,3 mm),

grubości ścianki 7,37 mm.

Rury solankowe wykonane są ze stali N80 (wg. API) i łączone są za pomocą połączeń
gwintowych typu TPS.

WODA SOLANKA

Gaz jest zatłaczany do komory przez przestrzeń
pierścieniową pomiędzy rurami produkcyjnymi, a rurami
solankowymi, jednocześnie solanka wypychana jest przez rury
solankowe na powierzchnię. Położenie lustra gaz-solanka jest
monitorowane za pomocą metod obliczeniowych oraz
okresowych pomiarów geofizycznych. Wraz z obniżaniem
poziomu lustra gaz-solanka wzrastają naprężenia na ścianach
komory spowodowane słabszym podparciem skał solnych w
gazie niż w solance. Nieregularności powierzchni ścian i
stropu wynikłe ze zróżnicowania w składzie soli w obrębie
ługowanej komory powodują obrywanie się brył, a nawet
bloków skalnych, które opadają na dno komory. Opadające
skały mogą uderzać o kolumnę rur solankowych powodując
ugięcie części znajdującej się w komorze.

, 2. Schemat wyposażenia odwiertu
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Rys. 2. Schemat wyposażenia odwiertu
do pierwszego zatłaczania gazu

Ugięcie kolumny rur solankowych jest istotnym
utrudnieniem przy jej wyciąganiu z komory. Wyciągnięcie rur solankowych, nazywane
śluzowaniem (z ang. „snubbing"), jest niezbędne w celu umożliwienia eksploatacji komory z
założonymi parametrami. Operacja śluzowania przeprowadzana jest przy użyciu
specjalistycznego urządzenia „snubbing unit". Przed rozpoczęciem śluzowania rur w dolnej
części kolumny solankowej zapinane są korki typu Monolock w celu odcięcia przepływu gazu
przez przestrzeń wewnątrz rur solankowych.
Ugięcie rur solankowych może spowodować:

niemożliwość zapuszczenia i zapięcia korków Monolock, co czyni niewykonalnym
odcięcie przepływu gazu przez kolumnę rur solankowych,
uszkodzenie wewnętrznej powierzchni rur produkcyjnych, łączników posadowych,
pakera oraz łącznika teleskopowego przez rury solankowe podciągane w trakcie
śluzowania,
przekroczenie maksymalnego udźwigu urządzenia „snubbing unit" ze względu na
duże opory tarcia rur solankowych o rury produkcyjne,

- uszkodzenie elementów urządzenia „snubbing unit" takich jak: śluza, szczęki
prewentera i inne.
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W celu uniknięcia wzmiankowanych sytuacji, przed rozpoczęciem śluzowania, usuwa się
fragment ugiętych rur. Użyte w tym celu metody można podzielić na:

1) cięcie przy użyciu środków chemicznych,
2) „odstrzelenie" rur za pomocą materiałów wybuchowych,
3) frezowanie za pomocą napędu:

a) hydraulicznego,
b) mechanicznego,
c) elektrycznego,

4) cięcie hydrauliczne,
5) odpięcie rur na łączniku bezpieczeństwa.

ad 1) Cięcie przy użyciu środków chemicznych polega na zapuszczeniu do odwiertu
specjalnego zestawu, który po zapuszczeniu do odwiertu na żądaną głębokość ucina rury.
Cięcie rur następuje po uruchomieniu elektrycznego inicjatora, który powoduje zapłon paliwa
spalającego się w kontrolowany sposób. Proces spalania powoduje wzrost ciśnienia
i temperatury w górnej części zestawu zwanej generatorem gazu. Po przekroczeniu ciśnienia
granicznego następuje przebicie membrany oddzielającej katalizator od substancji chemicznej
powodując ich wymieszanie. Wywołana w ten sposób reakcja chemiczna powoduje
gwałtowny wzrost temperatury i ciśnienia. Po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia dolna część
zestawu rozsuwa się, a aktywny związek chemiczny jest wypychany pod ciśnieniem przez
odsłonięte otwory na powierzchnię rur powodując ich ucięcie.

ad 2) „Odstrzelenie" rur za pomocą materiałów wybuchowych jest jedną z najstarszych
znanych metod. Materiał wybuchowy np. ładunki pierścieniowe lub ładunki torpedowe,
zapuszczany jest do otworu na kablu strzałowo pomiarowym na żądaną głębokość,
a następnie odpalany impulsem elektrycznym z powierzchni. Obecnie ze względu na bardzo
duże obostrzenia związane z używaniem materiałów wybuchowych oraz niebezpieczeństwem
dla ludzi i odwiertu odchodzi się od niej.

ad 3) Frezowanie rur polega na zapuszczeniu do otworu specjalnego zestawu składającego się
z urządzenia napędzającego oraz głowicy tnącej. Ucięcie następuje w wyniku sfrezowania
ścianki rury przez obracające się noże tnące. W zależności od typu napędu możemy wyróżnić
urządzenia hydrauliczne, mechaniczne i elektryczne;

ad 3a) W urządzeniach z napędem hydraulicznym medium napędzającym jest ciecz (woda,
solanka, płuczka wiertnicza itp.), która jest tłoczona z powierzchni przez rury i przepływając
przez silnik hydrauliczny powoduje jego obracanie. Uzyskiwany moment obrotowy
przekazywany jest za pomocą przekładni do głowicy tnącej, w której znajdują się noże
dociskane do ścianki wewnętrznej rury.

ad 3b) W urządzeniach z napędem mechanicznym moment obrotowy przekazywany jest do
głowicy tnącej z powierzchni za pomocą kolumny rur wiertniczych 2 %".

ad 3c) Urządzenie tnące wraz silnikiem elektrycznym jest zapuszczane do odwiertu na
wyciągu linowym z przewodem elektrycznym. Po zapuszczeniu na żądaną głębokość silnik
elektryczny powoduje zakotwiczenie urządzenia, a później wywołuje obroty głowicy tnącej.
Urządzenia z napędem elektrycznym nie wymagają sztywnego połączenia urządzenia
z powierzchnią. Jest to metoda stosunkowo nowa. Pierwsza komercyjna operacja cięcia rur za
pomocą tej metody została przeprowadzona 6 czerwca 2003 roku w Algierii przez firmę
Sondex.
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ad 4) Ciecie hydrauliczne przeprowadzane jest za pomocą „coiled tubing" i specjalnej
głowicy z dyszami tnącymi. Do cięcia hydraulicznego używa się płynów zawierających
części stałe zwiększające prędkość cięcia. Płyn zatłaczany do otworu przez rury wiertnicze
oraz głowicę tnącą wypływa przez dysze z dużą prędkością i uderza w ścianki ciętych rur.
Głowica obracając się powoduje przecięcie rury na całym jej obwodzie.

ud 5) Łącznik bezpieczeństwa stanowi jeden z elementów kolumny rur
solankowych i jest instalowany na głębokości środka szyi komory.
W przypadku ugięcia rur znajdujących się w komorze rozłącza się kolumnę
solankową na łączniku bezpieczeństwa za pomocą wyciągu linowego
i specjalnych narzędzi. Operacja odpięcia rur przebiega w następujący
sposób: do otworu, przez śluzę, zapuszczane jest za pomocą wyciągu
linowego specjalne narzędzie. Po zamocowaniu narzędzia do łącznika
bezpieczeństwa do otworu zatłaczana jest za pomocą agregatu
cementacyjnego woda. Po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia wywołanego
słupem wody następuje ścięcie trzpieni w zaworze bezpieczeństwa i dolna
część zaworu wraz z rurami znajdującymi się poniżej spada do komory. Po
odpięciu rur w narzędziu odsłonięte zostają otwory, przez które woda
spływa do komory. Następnie narzędzie jest odłączane od łącznika
i wyciągane na powierzchnię.

Rys. 3. Schemat łącznika
bezpieczeństwa gsse t gniazdo
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przekazanych do eksploatacji komór magazynowych w pięciu stwierdzono ugięcie rur 4!/T
uniemożliwiające ich wyśluzowanie. W pierwszych trzech przypadkach przeprowadzono
odcięcie ugiętego fragmentu rur solankowych. Zaprojektowano cięcie rur metodą chemiczną a
jako rezerwową metodę frezowania. Na przykład w komorze Z-i po dwukrotnej nieudanej
próbie ciecia chemicznego na głębokości 685 m ppt odcięcie rur przeprowadzono na
głębokości 675 m ppt przy użyciu snubbing unit i zestawu do frezowania. Również i w tym
przypadku dopiero trzecia próba zakończyła się sukcesem. Biorąc pod uwagę duże koszty
przeprowadzonych operacji cięcia rur zdecydowano o zastosowaniu w kolejnych komorach
łączników bezpieczeństwa. W kolejnych czterech ługowanych komorach dwukrotnie
wystąpiła konieczność odpięcia ugiętych rur solankowych. Zastosowanie nowego
rozwiązania pozwoliło na obniżenie kosztów snubbingu o 50 — 60 % (w przypadku ugięcia
rur solankowych). Na rys.3. przedstawiono efekt cięcia rur metodą chemiczną a na rys.4.
łącznik bezpieczeństwa po zabiegu odpięcia rur.

Rys. 4. Cięcie chemiczne
Rys. 5. Łącznik bezpieczeństwa po odpięciu rur
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