
БУРЕНИЕ

УДК 622.24.084.34

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ  
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ  
ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ 

Ф.А. АГЗАМОВ,1 
доктор техн. наук,  

профессор 

А.А. ИСМАИЛОВ,2 
кандидат техн. наук,  

профессор

А.А. КАБДУШЕВ, 2*
докторант 

М.М. БЕКМУРАТОВ,3 
кандидат техн. наук

74 НЕФТЬ И ГАЗ 2018. 3 (105)



БУРЕНИЕ
1Уфимский государственный нефтяной технический университет,

Российская Федерация, 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1 

2Satbayev University,
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Сатпаева, 22а 

3Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати,
Республика Казахстан, 080012, г. Тараз, ул. Толе би, 60 

Проанализированы виды осложнений при цементировании скважин, которые 
приводят к снижению качества крепления. Анализ промысловой информации и лите-
ратурных данных показал, что значительная часть осложнений связана с повышенной 
водоотдачей тампонажных растворов, которая также сильно снижает коллектор-
ские свойства продуктивных пластов. К сожалению, негативная роль повышенной 
фильтрации жидкости затворения на процессы крепления и заканчивания скважин 
еще недостаточно изучена. 

В качестве метода борьбы с большой водоотдачей тампонажных суспензий и их 
низкой водоудерживающей способностью предложено применение реагентов на основе 
полиэлектролитов, которые позволяют существенно повысить качество растворов.

Приведены результаты лабораторных исследований с применением понизите-
ля водоотдачи ВПК-402, а также промысловые данные по цементированию скважин 
разработанными тампонажными растворами с добавкой реагента ВПК-402 на ме-
сторождении Амангельды в Южном Казахстане.

Обнаружено, что при использовании полиэлектролитов, в частности ВПК-402, 
можно снизить водоотдачу до 45-50 см3/30 мин., тогда как водоотдача чистого там-
понажного раствора составляет 300 см3/30 мин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водоотдача, цементирование, тампонажный раствор, 
полиэлектролиты, ВПК-402, понизитель водоотдачи, газовый блокатор.
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Мақалада ұңғыманы цементтеу барысындағы орын алатын ұғыманың бекітілу 
сапасының төмендеуіне алып келетін қиындықтардың түрлері талданған. Кәсіпшіліктегі 
ақпарат пен әдебиеттерден алынған мәліметтерді талдау негізінде, сол қиындықтардың 
орасан бөлігінің себебі тампонаждық ерітінділердің жоғары дәрежедегі су бергіштігінен 
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болатындығын көрсетті. Ал бұл жағдай, өз кезегінде, өнімді қабаттың коллекторлық 
қасиеттерін қатты төмендетеді. Өкінішке орай, ерітіндіні араластыру сұйықтығының 
үлкен мөлшердегі сүзілуінің ұңыманы аяқтау мен бекіту үрдістеріне кері әсері жеткіліксіз 
деңгейде зерттелген. Су бергіштігі жоғары және суды бойында ұстап тұру қасиеті төмен 
цемент ерітінділерімен күресу әдісі ретінде ерітіндінің сапасын бірден жоғарылатуға 
мүмкіндік беретін, полиэлектролиттер негізіндегі реагенттердің қолданылуы ұсынылды.

Мақалада, ВПК-402 су бергіштікті төмендеткішті пайдаланып, жүргізілген 
зертханалық зерттеулердің нәтижелері және сол сияқты оңтүстік Қазақстандағы 
Амангелді газды-конденсатты кен орнында, ВПК-402 реагентінің қоспасы қосылып 
жасалған тампонаждық ерітінділері арқылы ұңғымалардың цементтелуі жөнінде кәсіпшілік 
мәліметтер келтірілген.

Жүргізілген зерттеулердің негізінде, субергіштігі 300 см3/30 мин. болатын, таза 
тампонаждық ерітіндімен салыстырғанада, полиэлектролиттерді, жеке алғанда ВПК-
402–ні пайдалану арқылы субергіштікті 45–50 см3/30 мин. дейін азайтуға болатындығы 
анықталды. 

КІЛТТІК СӨЗДЕР: су бергіштік, цементтеу, тампонаждық ерітінді, полиэлектролит-
тер, ВПК-402, су бергіштікті төмендеткіш, газды шектегіш.
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The paper analyzes the types of challenges during the primary cementing, which lead to 
ineffective zonal isolation. Analysis of field data and literature data showed that a significant part 
of the complications associated with high rate of fluid loss of the cement slurry, which also greatly 
reduces the reservoir properties of pay zones. Unfortunately, the negative role of the increased 
filtration of the aqueous phase on the processes of cementing and well completion has not yet been 
sufficiently studied. The use of reagents based on polymeric electrolytes, which can significantly 
improve the quality of cement slurry, is proposed as a method to combat the high fluid loss of cement 
suspensions and their low water retention ability.

The paper presents the results of laboratory research with the use of a reducing agent of fluid 
loss ВПК-402, as well as field data on cementing wells with developed cement slurry with additives 
of a reagent ВПК-402 at the Amangeldy field in southern Kazakhstan.

On the basis of the conducted research it was revealed that when using poly-electrolytes, in 
particular ВПК-402 it is possible to reduce the fluid loss rate to 45-50 cm3 / 30 min, whereas the 
fluid loss of neat cement slurry is 300 cm3 / 30 min.

KEY WORDS: fluid loss, cementing, cement slurry, polymeric electrolyte, ВПК-402, fluid loss 
additives, gas-tight seal.
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