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Bevezetés

Az elsődleges cem entezési m űveletek  vég
rehajtása, illetve a lé tes íte tt cem entpalást m inő
sége alap jában  eldöntheti a k ú t későbbi sorsát.

Az itt  elkövetett hibák, hiányosságok ren d 
kívül körülm ényesen, s legtöbbször csak rész
ben küszöbölhetők ki utólag. Ezáltal rontják , 
vagy esetleg lehetetlenné teszik az ado tt kú t 
megfelelő m űszaki kiképzését, kivizsgálását, 
term elésbe állítását. A nagy kérdés alapvetően 
az, hogy a gyűrűstérben  lé tesíte tt cem entpalást 
képes-e, s m ilyen m értékben, m eghatározott 
funkciójának betöltésére, azaz a fú rás során 
megnyitott, egym ással kontak tusba lépő külön
böző rétegek  teljes izolációjára. Nagym élységű 
fúrásoknál e problém a m egoldása különösen 
nehéz és kom plex feladat, m ert számos — igen 
gyakran egymás ellen ható — tényező figye
lem bevételével kell az optim ális m egoldást m eg
találni, m egtervezni és következetesen kivite
lezni. A nagy m élység hazánkban különösen 
magas hőm érséklettel, legtöbbször rendellenesen 
nagy rétegnyom ásokkal, lyukfalstab ilitási prob
lémákkal párosul, am elyek döntően befolyásol
ják a kútszerkezetet, s ezzel együ tt a cem ente
zési m űveletek m egtervezésének szem pontjait, 
végrehajtásának m ódjait is. A m ély- és nagy
mélységű fúrások  szám ának jelentős növekedése 
szükségessé teszi a cem entezési m űveletekkel 
kapcsolatos problém ák racionális m egoldását, 
ehhez pedig elengedhetetlen  az eddigi eredm é
nyek, tapasztalatok összegzése, értékelése.

Am ikor hazánk nagym élységű fú rásainak  
cementezési kérdéseit elemezzzük, olyan expo
nált, nagyjelentőségű feladatkör m egoldását 
érintjük, am ely döntően befolyásolja a m ély
szinti ku tatás végső eredm ényességét.

A  cem entezési m űve le tek  m egtervezésének  
kritérium ai

Az optim ális cem entezési program  m egvá
lasztását számos tényező befolyásolja, am elyek 
közül legfontosabbak a geológiai és m űszaki 
feltételek. Az á tharán to lt rétegek  fizikai-kém iai 
tulajdonságai, állékonysága, a produktaív  szin
tek helyzete és jellem zői a kú tszerkezet és a 
cementezési m űvelet m egválasztásának is alap
vető k rité rium át adják. A m űszaki feltételek  — 
maga a kútszerkezet a gyűrűstérm éret, lyuk
szelvény egyenletessége, a cem enttej bekeveré
sének módja, segédeszközök, m űszeres ellenőr
zés stb. — azonban legalább ennyire fontosak. 
Az alábbiakban á ttek in th e tjü k  azokat a ténye
zőket, am elyeket leginkább szem előtt kell ta r 
tani a m űveleti program  részletes kidolgozá
sakor.

A  lyu k  előkészítése cem entezéshez

Ez a m űvelet tu lajdonképpen még a fúrás 
a la tt megkezdődik, de legkésőbb a béléscső be
építése elő tt meg kell történnie.

M ind a béléscső beépítése, m ind a cem en- 
tezés stab il lyukfa lat kíván. A követelm énye
ket kielégítő öblítőiszap jellem zői:

— megfelelő faj súly,
— alacsony szilárdanyag-tartalom  (különö

sen agyagtartalom ),
— jó reológiai tulajdonságok (alacsony 

plasztikus viszkozitás és folyási határ),
— alacsony vízleadás,
— jó kenőképességei és m echanikai tu la j

donságokkal rendelkező, vékony iszap
lepény,

— m agasfokú stabilitás.
Az öblítőfolyadék vegyszeres és m echanikai 

kezelésével ez a problém a egyszerűen m egold
ható. A béléscső beépítése u tán , azaz a cem en- 
tezés elő tt további jav ításra  nincs lehetőség, 
azonban szükséges öblíteni •— a n y ito tt szakasz
ban levő ré tegek  jellegétől, valam int a ny ito tt 
szakasz hosszától, a fú ró lyuk  állapotától füg
gően — m indaddig, amíg az öblítőiszap eredeti 
tu lajdonságait vissza nem  nyeri. Term észetesen 
figyelem be kell venni az esetleges lyukfalerő- 
ziót, kimosatás, vagy öblítésveszteség lehető
ségét.

A  kiszorítás hatékonysága

A cem entezési m űvelet sikere — vagy si
kertelensége — döntően azon m úlik, hogy m i
lyen  hatékonysággal képes a cem enttej kiszorí
tan i az öblítőfolyadékot a gyűrűstérből. Közis
m ert, hogy az öblítőfolyadék és a cem enttej 
közvetlen érintkezésekor viszonylag hosszú és 
gyakorlatilag  ellenőrizhetetlen  tulajdonságokkal 
rendelkező keveredési zóna jön létre. Megfelelő 
elválasztó folyadék (preflush) alkalm azása ezt 
a közvetlen keveredést kiküszöböli. Ahhoz 
azonban, hogy ez a folyadék funkció ját be tud ja  
tö lten i megfelelő tulajdonságokkal kell rendel
keznie, továbbá térfogatá t célszerű akkorára 
választani, hogy a cem entezés ü tem ének m eg
felelő körü lm ények között legalább 4— 5 percig 
érintkezzék a réteggel (ez azonban pl. 121Д"— 
9rVs" kombináció, 1,0 m/sec esetén több, m in t 
9 m 3).

Bizonyos, hogy a kiszorítási hatékonyság 
növelésének legfontosabb eszköze az öblítő
folyadék és a cem enttej reológiai tu la jdonsá
gainak a különbsége. A reológiailag kiegyensú
lyozott cem entezés elve, s e m ódszer gyakorlati 
sikere egyértelm űen igazolja, hogy jobb kiszorí
tás érhető el, ha a cem enttej m agas folyási ha
tárral, illetve konzisztenciatényezővel (K), to
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vábbá alacsony plasztikus viszkozitással, illetve 
n tényezővel (azaz „lapos” folyásgörbével) ren 
delkezik.

A faj súlykülönbség nem  elhanyagolható, de 
csak m ásodrendű tényező. M indenesetre cél
szerű — ha az öblítési veszteség veszélye ezt 
nem  zárja  ki — a cem enttej fa jsú ly á t 0,25— 
0,20 kp/dm 3-re l m agasabbra választani.

A  hőm érséklet hatása

A tiszta portlandcem entből — adalék nélkül
— készült cem enttej szivattyúzhatósági h a tá ra  a 
hőm érséklet növekedésével roham osan csökken. 
Ez gyakorlatilag  azt jelenti, hogy a béléscső- 
cem entezés ilyen esetben reálisan  kb. 110 °C 
sztatikus talphőm érsékletig  végezhető el. Ennél 
m agasabb hőm érséklet esetén m ár kötéslassító
— hazánkban e célra egyedül borkősavat alkal
m azunk — adagolása szükséges.

A borkősav koncentrációja a felhasználandó 
cem ent fizikai és kém iai tulajdonságainak, az 
egyéb adalékok m inőségének és m ennyiségének, 
va lam in t a hőm érsékletnek  függvénye. A hő
m érséklet szem pontjából azonban a cem enttej 
biztonságos elhelyezése m elle tt m ásik  problém a 
is felm erül, nevezetesen a cem entkő szilárdsága. 
Magas hőm érsékleten  a m egszilárdult portland- 
cem entben végbem enő kristályszerkezeti vá lto 
zások drasztikus szilárdságcsökkenéshez vezet
tek  annak  ellenére, hogy a kezdeti szilárdság 
magas. M árpedig a gyűrűstérben  képezett ce
m entpalástnak  esetleg évtizedek m últán  is k i
elégítően kell funkcionálni. Ez a felism erés 
vezete tt odáig, hogy m a m ár 120— 130 °C hő
m érséklet fe le tt 80— 70% portlandcem entből és 
20— 30% kvarclisztből álló cem entező keveréket 
alkalm azunk. A SCb-adagolás ugyanis je len tő 
sen növeli a cem entkő korróziós behatásokkal 
szem beni rezisztenciáját. 180 °C fe le tt azonban 
m ár csak az utóbbi években, kohósalak alapon 
k ialak íto tt cem entező anyagok alkalm azhatók 
biztonságosan és eredm ényesen. Ezekből a m in
denkori igényeknek m egfelelően részben a 
Szovjetunióból szerezhetjük  a különböző m inő
ségű (SPCSz, USC, OSC) típusokat, m ásrészt ma 
m ár — az OGIL budapesti laboratórium ának 
széles körű és eredm ényes ku tatóm unkája  nyo
m án — hazai típusok is rendelkezésre állnak. 
Tizenegy kohósalak (g ranu lált salakok, habsala
kok, salakkövek) alapos tanulm ányozása u tán  
kettő t ta lá ltak  m egfelelőnek m élyfúrási célra 
(diósgyőri g ranu lá lt salak és dunaújvárosi hab 
salak).

Ilym ódon a cem entkő hőtűrőképességének 
felső h a tá ra  kb. 260 °C-ra növelhető. U gyan
akkor a szivattyúzhatósági h a tá r nagyobb, s 
ex trém  m agas hőm érsékleteknél is biztonságo
san kezelhető.

A  rétegnyom ás jelentősége

A  nagym élységű fúrásokban jelentkező 
rendellenesen m agas rétegnyom ások nagym ér
tékben  m egnehezítik  a m egfelelő cem entrecep-

tu ra  k ia lak ításá t és gyakorlati m egvalósítását. 
A kielégítő hőtűrőképességgel rendelkező port- 
landcem ent—kvarcliszt cem entezőanyag esetén 
a keverővíz NaCl koncentrációjátó l és a víz- 
szilárdanyag tényezőtől függően 1,85— 1,95 
kp dm J fajsú lyú  cem enttej állítható  elő. Ha 
ennél m agasabb faj súly szükséges, akkor m eg
felelően inért nehezítőanyagként b a rit alkal
m azható. A k íván t cem entkő-szilárdság elérése 
érdekében azonban a h id rau likus kötőanyag 
m ennyisége nem  csökkenthető korlá tlanul (min. 
60%), s a kvarclisztadalékot is figyelem be véve 
erősen lehatáro lja  a lehetőségeket. Reálisan kb.
2,05 kp/dm 3 felső fa jsú lyha tár érhető  el ba rit 
alkalm azásával. E célból is kedvezőbb a kohó
salak alapú  cem entezőanyag felhasználása, 
am ellyel 2,20— 2,25 k p /d m -e s  fa jsú ly  is b izto
sítható.

Igénykén t m erü lhet fel azonban m élyfúrá
soknál is 1,80 kp dnr'-né! kisebb fajsúly . B ár a 
problém a lényegében új, m ind portlandcem ent, 
m ind salakcem ent alapon m egoldható.

A  cem entezés hatékonyságát növelő eszközök

A sikeres cem entezési m űveletek  végrehaj
tásához a m egfelelő technikai feltéte leknek  meg 
kell lenni. A gyűrűstérben  elhelyezett eszközök 
az öblítőfolyadék jobb kiszorítását teszik lehe
tővé. Egységes szerkezetű, folytonos cem ent
palást akkor képződik, ha a lyukfalkaparók  ha
tékonyan eltávo lítják  a fú ró lyuk  faláról az 
iszaplepényt, illetve a központosítok biztosítják  
a béléscső centrikus elhelyezkedését.

R endkívül fontos azonban az is, hogy a 
cem entezőkeverék teljesen  hom ogén legyen, to 
vábbá a cem enttej bekeverése, illetve u tánkeve- 
rése — s ezzel a pontosabb faj sú lybeállítás — 
hatékony legyen. Az u tánkeverő  tartá lyok  biz
tosítják  a cem enttej hom ogenitását.

C em entrecepturák kidolgozása

Az optim ális cem entrecep tura  kidolgozásá
hoz szükséges előzetesen ism erni:

— a fú rás jellem zőit (kútszerkezet, m ély
ség, hőm érséklet, rétegnyom ás, öblítő
fo lyadék-típus és param éterek, hőátadási 
tényezők, geológiai jellemzők),

— a cem entezési m űvelet jellem zőit (a m ű
velet célja, a cem enttej elhelyezésének 
technológiája, a cem entezés időszükség
lete  stb.),

— a cem entte jje l szem ben tám aszto tt igé
nyeke t (faj súly, szivattyúzhatósági idő, 
Teológiai tulajdonságok, a cem entkő 
szilárdsága),

— a cem entezéshez felhasználható  alap
anyagok és adalékok m ennyiségét és 
m inőségét.

F e lté tlenü l hangsúlyozni kell, hogy a labo
rató rium i vizsgálatokhoz felhasznált m inden 
egyes anyagnak reprezen tá ln ia  kell a cem ente
zéshez ténylegesen felhasználandókat.

A cem enttej biztonságos elhelyezéséhez
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szükséges szivattyúzhatósági időt egyébként 
azonos körülm ények között a hőm érséklet és a 
nyom ás befolyásolja jelentősen. E zért m a m ár, 
hogy a vizsgálati körü lm ények m inél jobban 
sim uljanak a tényleges értékekhez, a m ély fú 
rások esetén a konzisztom éteres vizsgálatok 
hőm érsékleti és nyom ásprogram ját szám ítógé
pes elem zések a lap ján  határozzák meg.

A cem entrecep turák  kidolgozásához vezető 
teljes vizsgálati kör m agában foglalja: ■

— a cem entpor (faj súly, őrlési finomság, 
fajlagos felület, kém iai elemzés),

— a cem enttej (faj súly, reológia, szivaty- 
tyúzhatősági idő, stabilitás, vízleadás),

— a cem entkő (szilárdság, á teresztőképes
ség, porozitás, pórusm éretelosztás, k ris- 
tályfázis-elem zés, korrózió)

fizikai és kém iai tu la jdonságainak  m egism erését 
is. Term észetesen rendszerin t csak a fontosabb 
jellemzők m eghatározására kerü l sor.

A konk ré t recep tu rá t döntően a faj súly, 
szivattyúzhatósági idő, reológia ás hőállóság h a 
tározza meg.

A nagym élységű fúrások cem entreceptúrái:

A nagym élységű fú rásoknál alkalm azott 
cem entrecepturákkal kapcsolatos kérdéseket a 
Hódm ezővásárhely I., M akó— 2. és Lovászi— II. 
sz. m élyfúrások példáján  tanulm ányoztuk.

A  185/e"-os béléscső, am elynek  sa ru ja  ren d 
szerint 500— 1000 m  közé esik a cem entrecep- 
túra szem pontjából k é t problém át jelent. Egy
részt a nagy gyű rűsté r térfogat m ia tt tu rbu lens 
áramlás nem  valósítható  meg, m ásrészt a felső 
szintek repesztési gradiense viszonylag ala
csony. E zért szükséges „k ö n n y íte tt” cem entte je t 
alkalmazni, am elynek  reológiai tu lajdonságai 
ún. „dugós” -kiszorítást tesznek  lehetővé.

M indkét p a ram éte rt kedvező irányba vál
toztathatjuk  a szükséges adalék (bentonit, kova
föld, perlit stb.) koncentrációjának, illetve a víz- 
szilárdanyag tényezőnek a variálásával. Ügyelni 
kell azonban arra , hogy ez a m ódosítás ne 
okozzon tú lzo tt m értékű  szilárdságcsökkenést.

A  13 3/4" -os béléscsőrakat cem entezése (a 
béléscsősaru 1500— 2000 m  között) po rtland- 
cementből, adalék nélkül készíte tt cem entte jje l 
történt, problém a nélkül. Célszerű lehet azon
ban itt is az átlagosnál alacsonyabb, 1,60— 1,70 
kp/dm;i-es faj súly beállítása.

A  9r’/s"-os béléscsőrakat cem entezése m ind
három tanu lm ányozo tt fú rásná l ba lirányú  tech
nológiával tö rtén t.

A cem entrecep túra  összeállítását m eghatá
rozó tényezőket az alábbi táb lázat tartalm azza:

Fúrás
jele

Talphőm Nyomás 
°C kp/cm2

Terv mű Iszap fs. 
idő perc kp/dm3

Mélys.
m

Hód—I. 160 700 120 1,22 4010
Makó—II 150 700 120 1,28 3810
Lovászi

—II. 150 600 120 1,60 3302,5

A m egadott feltéte lek  kvarcliszttel (hőállóság) 
és borkősavval (megfelelő szivattyúzhatósági 
idő) adalékolt cem enttej alkalm azását te tték  
szükségessé.

E nnek m egfelelően a cem enttej jellem ző 
összetétele a három  fúrásnál:

80 %  T at— 600-as cem ent
20 %  kavrcliszt

0,30— 0,45 %  borkősav
30 % -os NaCl-oldat.

A cem enttej fa jsú lya: 1,90—-1,91 kp/dm 3.
A szivattyúzhatósági idő: 130— 155 perc.
Ez az általános összetétel (am elyben a borkő- 
sav-koncentráció változik az aktuális igények
nek m egfelelően) jó eredm énnyel alkalm azható 
a 130— 170 °C hőm érséklettartom ányban.

Érdekes képet m u ta tnak  azonban a reoló
giai tulajdonságok. Bár ehhez azonnal hozzá 
kell tenni, hogy irodalm i adatok szerin t a nyo
más is jelentős hatással lehe t a reológiai para
m éterekre.

M int jellem zőt a 85 °C-on 40 perc u tán  
m eghatározott adatokat tartalm azza az alábbi 
táb lá za t:
Paraméterek

Fúrás Hód—I. Makó—II. Lovászi-II.

Látszol, viszk. (cP) 31 18 35
Plaszt. viszk. (cP) 31 18 35
Folyási határ 

(dyn/cm2) 0 0 0
n 1.0 1.0 1.0
К (dyn3secn/cm2 — —

L áthatóan  a cem enttej reológiai tu la jdon
ságai az öblítőfolyadék kiszorítása szem pontjá
ból a lehető legrosszabbak, fe lté tlenü l kedvezőt
lenebbek az Öblítőfolyadékénál. S ha ennél va
lam elyest kedvezőbb is a helyzet a terep i ellen
őrző m érések eredm ényei szerint, ez a tén y  fel
té tlenü l elgondolkodtató. S nagy a valószínű
sége, hogy éppen ez az egyik oka, hogy a bal
irányú  cem entezési technológia esetén a bélés
csősarunál nem  kielégítő a cem entkő szilárdsága.

7"-os béléscső (leiner) cem entezése  jelen ti 
szám unkra a legnagyobb gondot, hiszen i tt  a 
réteghőm érséklet m ár eléri, vagy m eghaladja 
a 200 °C-t E nnek m egfelelő hőállósággal m ár 
csak a kohósalak alapon előállíto tt cem entező
anyagok rendelkeznek. A  H ódm ezővásárhely— I. 
sz. m ély fú rást 6000 m -re  terveztük , ahol az elő
rejelzések szerin t kb. 240 °C réteghőm érséklet 
várható. Ezért a 7"-os leiner cem entezéséhez a 
Szovjetunióból ren d e ltü k  meg a szükséges kohó
salakcem entet az adalékanyagként alkalm azott 
g ipánnal együtt.

A cem entrecep túra  összeállításának felté te- 
az a lábbiak  voltak:lei 

Faj s ú ly :
Szivattyúzhatósági idő: 
Öblítési hőm érséklet: 
M axim ális nyom ás: 
Á teresztőképesség:

1,95 kp/dm 3 
120—140 perc 
200 °C 
1200 att.
0,5 mD alatt.

A cem entkő nyom ószilárdsága (235 °C és 
400 a tt nyomás) 2 napas korban: min.
250 kp/cm 2

K ülön m eg volt adva a hőm érséklet- és
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nyom ásem elkedési program . Azonban a fú rást 
m űszaki baleset m ia tt nem  tu d tu k  a célm ély
ségig lefúrni, s végül a 7"-os le inert 5027,5 m -es 
saruállás m ellett cem enteztük el. A legnagyobb 
problém át az jelentette , hogy ezzel a vizsgálati 
feltéte lek  lényegesen m ódosultak, m ásrészt a 
salakcem entet (SPCSz—200 és USC—200) a 
korábbi viszonyoknak megfelelő arányban  sze
rez tük  be.

Az OGIL budapesti és szolnoki laborató riu 
m a a szovjet szakem berek közrem űködésével 
jelentős m unkát végzett, hogy a recep tú rá t a 
tényleges viszonyoknak m egfelelően alakítsa ki.

A javasolt összetétel végül is a következő
lett:
66,7

33,3

1,0
0,05

%
о

SPCSz—200-as salak-hom ok 
(együttőrölt)
USC—200-as salak-hem atit 
(együttőrölt)

%  gipán (hidrolizált PAN) 
u/o NaiCrOí

/о

V/Sz =  0,4
A vizsgálati hőfok: 169 °C 
A nyom ás 600 at.

M egjegyezzük, hogy a lyukban  invert- 
emulziós öblítőfolyadék volt, am elynek tu la j
donságai a következők voltak:
Faj súly: 1,38 kp/dm 3
Látsz, v iszk.: 62 cP
Plaszt. viszk.: 43 cP
Folyási h a tá r: 182,1 dyn/cm 2
10" mozg. e ll.: 33,6 dyn/cm 2

Sajnos a cem enttej bekeverésekor nem  si
kerü lt m egvalósítani a laboratórium ban m egha
tározott összetételt, s így a fajsú ly  1,95 kp/dm 3 
helyett átlagosan 1,76 kp/dm 3 volt, és a cem ent
tej látszólagos és plasztikus viszkozitása pedig 
átlag 40 cP. Ez a tény  m ár a bekeverés során 
erőteljes ülepedéshez vezetett. A lyukbefejezési 
m űveletek tanúsága szerin t a cem entpalást m i
nősége nem  volt kielégítő.

A M akó—II. sz. m élyfúrás 7"-os leiner- 
cementezéséhez ugyancsak szovjet kohósalak
cem entet k íván tunk  felhasználni. A helyzetet 
súlyosbította, hogy 2,20— 2,25 kp/dm 3 iszapfaj- 
súllyal kelle tt számolni. Ezzel párhuzam osan 
azonban folytak  a laboratórium i k ísérletek  a 
hazai kohósalak felhasználásával is. Végül 
anyagbeszerzési nehézségek m ia tt — m ivel ezt 
a csökkentett iszapfajsúly (1,85 kp/dm :!) is lehe
tővé te tte  — portlandcem ent—kvarcliszt keve
rékkel és borkősav kötéslassító alkalm azásával 
végeztük el sikeresen a leiner-cem entezést.

A Lovászi—II. sz. m élyfúrás 7"-os leiner- 
cem entezését a 2,02 kp/dm 3-es iszapfajsúly és 
magas hőm érséklet m ia tt hőálló, nehezíte tt ce
m entte jje l kelle tt elvégezni. Az alkalm azott 
cem enttej összetétele:
65 %  T at—600-as cem ent
22 %  kvarcliszt
13 %  barit

0,75 %  borkősav
30 % -os NaCl-oldat 
Sóoldat/szilárdanyag =  0,44

A cem enttej szivattyúzhatósági ideje (185 
°C max. hőm érséklet és 1200 att. max. nyom ás 
mellett) 118 perc, fajsú lya 2,02 kp/dm 3 volt.

A cem enttej reológiai jellem zői a laborató
rium i és terep i ellenőrző m érések során közel 
azonos és elfogadható volt. Az akusztikus ellen
őrző m érés jó cem entpalást m inőséget m utato tt.

D ugócem entezések

Az elm últ időszakban a Hód—I-en  elhelye
zett cem entdugókkal igyekeztünk tapasztalato
ka t szerezni a hazai kohósalak m élyfúrási célra 
való felhasználhatóságára vonatkozóan. Ezek 
teh á t lényegében a jövőbeni béléscsőcem ente- 
zések előkísérleteinek tekinthetők. Felhaszná
lásra k e rü lt homokkal, ill. hem atitta l együtt
őrölt diósgyőri g ranu lá lt kohósalak.

1. 1973. szeptem berben felhasznált cem enttej:
100 %  diósgyőri salak-hom ok

0,1 %  gipán
0,05 %  Na’CrO,

V/Sz =  0,46 
fajsú ly : 1,81 kp/dm 3
szivattyúzhatósági idő: (180 °C, lOOOkp/cm2): 
113 perc
2 napos nyom ószilárdság (200 °C):

306 kp/cm 2
2 napos hajlítószilárdság (200 °C):

85,5 kp/cm 2
látszólagos viszkozitás: 160 cP.

A cem enttej tulajdonságai a követelm é
nyeknek m egfeleltek. A gipán, ill. NajCrO',-kon
centráció változtatásával a szivattyúzhatósági 
idő széles ha tárok  között változtatható (80—300 
perc). A gipán koncentráció növelése kedve
zően befolyásolja a cem enttej stab ilitását a szi
lárdanyag kiülepedés szem pontjából.

2. 1973 jú liusban  felhasznált cem enttej:
100 %  diósgyőri salak—hem atit

0,05 %  gipán 
0,025% NaiíCrO-i 

V/Sz =  0,35 
fajsú ly : 2,10 pond/cm 3
szivattyúzhatósági idő (170 °C, 900 kp/cm 2): 

154 perc
2 napos nyom ószilárdság (180 °C):

296 kp/cm 2
2 napos hajlítószilárdság (180 °C):

86 kp/cm 2
látszólagos viszkozitás: 165 cP.

A cem enttej tulajdonságai 1-hez hasonlóan 
a követelm ényeknek m egfelelők voltak. Egyet
len problém át tapaszta ltunk  és ez a laborató
rium ban tapasztalatokhoz képest nagyobb m ér
vű ülepedés az üzem i bekeverésnél. Ennek oka 
főleg az alapanyag inhom ogenitása.

Ehhez a m űvelethez készült egy alternatív  
változat is portlandcem entből. A t max —  170 °C 
még lehetővé teszi SiCh-os hőálló portlandce- 
m ent-keverék  használatá t is. A m agas faj súly
igény m iatt barito t is alkalm aztunk:

2/a)
62 %  tatabányai 600-as portlandcem ent
23 %  kvarcliszt
15 %  barit
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0,5 %  borkősav
V/C =  0,42 (keverővíz 25% -os NaCl-oldat) 
faj sú ly: 2,02 kp/dm 3 
szivattyúzhatósági idő: 120 perc.

A m int lá tha tó  a 2,10-es faj sú lyigényt port- 
landcem enttel m ár nem  lehet biztosítani.

3. 1973 decem berben volt egy dugócem entezés 
szintén nehezíte tt diósgyőri salakalapanyag
ból. A 2.-hoz v iszonyíto tt különbségek:

t  nax =  190 °C (170 °C helyett) 
fajsú ly : 1,82 kp/dm 3 (2,10 kp/dm 3 helyett), 
ennek  m egfelelően a V/Sz tényező is na
gyobb: 0,53.

A m űvelet érdekessége, hogy szükség ese
tén  egy nehezíte tt a lapanyagból is készíthető 
norm álfajsúlyú cem enttej — vízzel való hígí
tással. A m egnövelt v íztartalom  m ia tt várható  
erősebb ülepedés m ia tt 2-höz képes a gipán 
m enyiségét m egdupláztuk.

4. 1973. okt. e lején  volt egy dugócem entezés 
norm álfajsú lyú  alapanyagból, az 1-hez h a 
sonló cem enttejjel. Különbség:

— t mnx — 190 °C (180 °C helyett) m ár ez a 
10 °C-os különbség szükségessé te tte  a kö- 
téslassítók koncentrációjának 50% -os em e
lését.

5. Makó—II. 7"-os b.-csőcem entezés előkísérle- 
tekén t végzett cem entdugózások (1974. jan. 
és febr.):
100 %  diósgyőri salak—hem atit

0,6 %  viszkozol
0,06 %  NaOH

V/Sz == 0,35
fajsúly: 2,05 kp/dm 3
szivattyúzhatósági idő (160 °C, 900 kp/cm 2): 

171 perc
2 napos nyom ószilárdság (180 °C):

302 kp/cm 2
2 napos hajlítószilárdság (180 °C):

137 kp/'cm2
Az őrlőm ű hiányosságai m ia tt valam ivel fi

nom abbra sikerü lt az anyag a kelleténél, ezáltal 
a keverővíz-szükséglete m egnőtt. Ilyen esetben 
gipán helyett célszerűbb a viszkozol használata.

6. Makó—II. 7"-os b.-csőcem entezés (1974 jan.) 
Hőálló cem entezőanyagot készíte ttünk  Felső
csatáron, az ebből készített cem en tte je t őrölt 
vasforgáccsal nehezíte ttük  az igen m agas 
faj súlyigény m iatt,
80 %  diósgyőri salak—hem atit
20 %  őrölt vasforgács

0,1 %  gipán
0,05 %  NajCrO,

V/C =  0,35
faj súly: 2,11 kp/dm 3
szivattyúzhatósági idő (180 °C, 1000 kp/cm 2): 

204 perc

2 napos nyom ószilárdság: 385 kp/cm 2
2 napos hajlítószilárdság: 135 kp/cm 2.

7. 70 %  diósgyőri salak—hem atit
30 %  őrölt vasforgács

0,1 %  gipán
0,05 %  NaaCrO,

V/Sz =  0,33 
fajsú ly : 2,19 kp/dm 3
szivattyúzhatósági idő (180 °C, 1000 kp/cm 2): 

220 perc
2 napos nyom ószilárdság: 329 kp/cm 2
2 napos hajlítószilárdság: 99 kp/cm 2.

Összefoglalás

A nagym élységű fúrásokban sikerrel alkal
m azható cem entrecep túrák  kiválasztásánál szá
mos szem pontot kell figyelem be venni. Legtöbb 
gondot a cem enttej m egfelelő szivattyúzhatósági 
idejének, fa jsú lyának  és reológiai tu lajdonsá
gainak  beállítása, valam in t a cem entkő hő- és 
korrózióállóságának biztosítása jelenti. A jövő 
legfontosabb feladatai ennek m egfelelően:

—  a cem entte jek  reológiai tulajdonságai
nak  szabályozása,

—  hazai kohósalakalapon készülő, hőálló 
cem entek ru tin szerű  alkalm azásának 
megoldása,

— „könny íte tt” hőálló cem ent-receptúrák  
kidolgozása.

A gyakorla ti igények m ind teljesebb kielé
gítése, az optim ális viszonyok m egközelítése az 
alapvető  tennivaló  a m élyszinti ku tatás eredm é
nyességének fokozásához.

P. Петер, T. Треффлер, К. Сабари, Б. Пертик, 
д-р Й. Дорман

АСПЕКТЫ ВЫБОРА ЦЕМЕНТНЫХ 
РЕЦЕПТУР И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ОПЫТЫ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ 
СВЕРХГЛУБОКИХ СКВАЖИН

В работе описываются встречающиеся общие проб
лемы цементирования сверхглубоких скважин и ре
зультаты опытов, полученные до настоящего вре
мени в отечественных условиях. Указывается на 
принимаемые во внимание обстоятельства, возни- 
кающиеся: при проектировании и выполнении це
ментировочных операций, особенно, я зависимости 
от технических и геологических условий, высоких 
температур (выше 200 С), выбора подходящих ре
цептур, эффективного вытеснения промывочного 
раствора, реологических требований и возможнос
тей регулирования удельного веса цементных раст
воров. На будущее даются рекомендации для ис
пользования самых современных научных и опыт
ных результатов.
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