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БУРЕНИЕ

Полиэлектролит негізіндегі субергіштікті төмендеткіштер ұңғыманы цемент-
теуде үлкен қызығушылық тудырады. Өйткені полиэлектролит негізіндегі қоспалар-
дың зияндылығы аз, тығындау ерітінділерінің субергіштігін қажетті деңгейге дейін 
өте аз концентрацияда төмендете алады, ұлғайтушы қоспалармен үйлесімді және 
газдың ұңғымаға енуіне қарсы тұратын қоспа ретінде де жұмыс істей алады. Бірақ, 
полиэлектолиттер суда ерігіш молекулалық салмағы жоғары полимер болғандықтан 
тығындау ерітіндісінінің бастапқы жылжымалылығын азайтады. Яғни, қосымша пла-
стификаторларды қолдануды қажет етеді.

Мақалада, құрамында ВПК–402 және ПАК полиэлектролиттері негізіндегі су-
бергіштікті азайтқыш қоспалары бар тығындау ерітінділерінің бастапқы жылжы-
малылығына әртүрлі пластификаторлардың әртүрлі температурадағы әсері зерт-
телген.

СП–1, Wellfix P100, PRD–1002, MELMENT, ФХЛС пластификаторларын зертхана 
жағдайында зерттеудің нәтижелері келтіріліп, полиэлектролит негізіндегі субер-
гіштікті төмендеткіш қоспалардың Reateck пластификаторымен өзара үйлесімділігі 
орнатылды. 

Жүргізілген зерттеулер негізінде, құрамында полиэлектролит қоспасы бар, 
тығындау ерітінділерін жоғары температурада қолданған кезде екі пластификаторды 
қолдану тиімділігі көрсетілді.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: субергіштік, цементтеу, тығындау ерітіндісі, полиэлектро-
литтер, пластификатор
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Понизители водоотдачи тампонажных растворов на основе катионных полиэлек-
тролитов представляют большой интерес при цементировании скважин, так как они 
являются малотоксичными, достигают желаемого эффекта понижения водоотдачи 
при малых концентрациях, имеют совместимость с расширяющими добавками, также, 
одновременно, являются газоблокаторами. Однако полиэлектролиты, являясь водорас-
творимым высокомолекулярным полимером, уменьшают растекаемость тампонажного 
раствора, что требует добавления пластификаторов. 

В статье приведены результаты оценки влияния различных пластификаторов на 
растекаемость тампонажных растворов, содержащих понизители водоотдачи на основе 
водорастворимых полимеров ВПК–402 и ПАК при различных температурах. 

Представлены результаты исследования пластификаторов СП–1, WellfixP100, 
PRD–1002, MELMENT, ФХЛС и др. Установлена совместимость полиэлектролитных 
добавок с пластификаторами Reateck. 

Показано, что при повышенных температурах для регулирования свойств тампо-
нажных растворов целесообразно применение двух пластификаторов. 
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The fluid loss additives based on cationic polyelectrolyte that applying for cement slurries 
shows a great interest in oil well cementing by numerous benefits like an environmentally 
acceptability, attainment of desirable fluid loss in small concentration, compatibility with expanders 
and simultaneously prevent gas to percolate through the unset cement. However, due to cationic 
polyelectrolyte are watersoluble and highmolecular weight polymer and they are decreasing cement 
spreadability there is a necessity of applying additional cement dispersants.

This paper will describe the results of the evaluation of dispersants’s (СП–1, WellfixP100, PRD–
1002, MELMENT, ФХЛС and Reateck ) effect with respect to cement spreadability which contain 
fluid loss additives based on cationic polyelectrolyte ВПК–402 and ПАК in different temperatures. 
It has been established that cationic polyelectrolyte has compatibility with Reateck only. 

It has been shown the efficiency of combined application of two dispersants for cement slurry 
properties control in high temperature conditions. 
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