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Anotace 

V předložené práci jsou zpracovány pracovní postupy při cementování vrtů v ČR a požití 

“TCP“.  Na začátku téhle práce jsou popsány tipy cementací a příprava cementových směsí. 

Později jsou popsány technologické postupy a technické prostředky pro kvalitní cementace a 

využití “TCP“ po cementaci. Metoda pulzování cementové směsi ve vrtu se v ČR ještě 

nepoužívá, ale věřím, že je to dobrá metoda k zabránění migrace plynu. 

Klí čová slova 

Cementace vrtů, cementační pulsace, cementová kaše, migrace plynu 

Annotation 

In this task there are processed the operating procedures in the well cementation in the Czech 

Republic and application of the TCP. At the beginning of this study there are the types of 

cementation described and the preparation of cement slurry. Later  there are described  the 

technological procedures and the technical instruments for the top cementation and the use of 

TCP after cementing. The method of cement slurry pulsation in well is not applied in the 

Czech Republic yet but I hope that it is a good method for prevention of gas migration. 
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Wells cementing, cement pulsation, cement slurry,  gas migration 
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1. Úvod 

 

MND a.s. je společnost s bohatou historií v naftařském průmyslu, která provádí 

průzkum ložisek a těžbu uhlovodíků. 
 
Během několika desítek let získala řadu praktických i teoretických zkušeností, které 

využívá při hloubení a vystrojení vrtu a především při těžbě uhlovodíků. V průběhu vrtání 
je nutno provádět několik speciálních prací, bez kterých by nebylo možné úspěšně navrtat 
a těžit ložiska uhlovodíků, neboť při vrtání nastává ve vrtu napěťově deformační stav. Aby 
se zabránilo pozdějšímu zborcení stěn je nutno vytvořit konstrukci vrtu. K tomuto účelu se 
používají výztuže. Jako výztuže se používají pažnice, které se zapustí do vrtu. Další 
důležitou operací je cementace mezikruží, kterou se zpevní stěny vrtu, chrání se nadložní 
vrstvy od působení výplachu (před vyluhováním a znečištěním ložisek solí, uhlí, vody a 
jiných), zabraňuje se ztrátám výplachu do ložisek a v neposlední řadě se chrání pažnice 
před korozívními účinky okolního prostředí.  

 
Kolem roku 2000 si dceřinná společnost MND SERVISNÍ a.s. začala vytvářet 

vlastní středisko cementace s novými technologiemi pro tuto práci. Základem technologie 
cementace je vytváření cementových směsí různých charakteristických vlastností pro 
odlišné typy cementací.  Za tímto účelem se provádí rozbory cementů, cementových směsí 
a záměsových vod v laboratořích. Provádí se zde simulace tuhnutí cementové směsi za 
stejných podmínek jako ve vrtu. 

 
Druhou základní technologickou prioritou je způsob míchání a zatláčení cementové 

kaše do vrtu. Tyto technologie se během historie velmi změnily. Na začátku se míchalo 
přes trysku, na které byl umístěn trychtýř, do kterého se sypal ručně cement. Později bylo 
sypání prováděno ze zásobovacích agregátů do trychtýře a cementová kaše se 
homogenizovala v nádrži, ze které se čerpala do vrtu. Dnešní technologie míchání 
cementové kaše je složitější, ale kvalitnější. Cement je podáván vzduchem ze zásobníků do 
automatického míchacího zařízení agregátu, kde se namíchá cementová kaše na předem 
navrženou hustotu a zatláčí se do vrtu danou rychlostí.  

 
Základem izolace vrstev ve vrtu je kvalitní cementace, které se nedocílí bez kvalitní 

přípravy vrtu, pažnicového vycentrování a vystrojení, chemického složení cementové kaše 
a co nejlepší technologie cementace pro vytěsnění výplachu cementem. Touto cementací se 
předchází migraci ložiskových médií do mezikruží po cementaci. Tyto technologie však 
nebývají vždy stoprocentně úspěšné. Mnohé firmy proto používají metodu TCP (top 
cement pulsation), kde se po cementaci využívá tlakových pulsů do mezikruží a tím se 
udržuje hydrostatický tlak po celou dobu tuhnutí cementové kaše.  

 
Vzhledem k tomu, že tato práce je velmi zajímavá, různorodá a pracoval jsem na 

středisku cementace, jsem rád, že jsem mohl vypracovat tuto diplomovou práci, ve které je 
shrnuto mnoho teoretických a praktických zkušeností s cementací v našem regionu. 
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2.  Účely cementace vrtů, druhy cementací a způsoby jejich provádění 

 

2.1 Účel cementace (D. K. Smith,1976) 

 
Základní cementace je proces umístění cementu do mezikruží mezi pažnicí a 

stěnami vrtu. Od jejího prvního použití v roce 1903 byla vždy hlavním předmětem 
cementace místní izolace ropy, plynu a ložiskové vody ve vrtu, např. oddělení vody nebo 
plynu v jedné zóně od ropy v zóně druhé.  

 
Abychom dosáhli hydraulické těsnosti, musí být zajištěno dokonalé spojení mezi 

pažnicí a cementem a mezi cementem a otevřeným vrtem, zatímco se současně zabrání 
vzniku kapalných a plynných kanálů v cementovém sloupci. Tento požadavek dělá 
základní cementaci velmi důležitou operací ve vrtu. Bez kompletní místní izolace ve vrtu 
nemůže vrt nikdy dosáhnout svého plného produktivního potenciálu. Speciální práce 
požadované k opravě špatné cementace mohou vést k nenapravitelným škodám na 
produkci vrtu. Kromě možnosti ztráty rezerv a snížení produkce těžby, je odloženo i 
zahájení produkce.  Další problémy mohou vzniknout při stimulaci ložiska. 

 

2.2 Druhy cementací a způsoby jejich provádění 

 

Cementace lze rozdělit podle odlišných technologických metod provádění do dvou 

skupin: primární cementace a sekundární cementace. 

 

 Primární cementace    – přímé metody 

 

- jednostupňová cementace patou s příslušnými zátkami, 
- jednostupňová cementace s rotačním pohybem pažnicové kolony, 
- jednostupňová cementace s vertikálním pohybem pažnicové kolony, 
- jednostupňová cementace přes vrtné tyče, 
- dvoustupňová cementace s posuvnou objímkou v pažnicové koloně, 
- třístupňová cementace s posuvnými objímkami v pažnicové koloně, 

- cementace lineru, 

 

Sekundární cementace    – doplňkové a opravné metody 

 

- cementace mostku, 
- tlaková cementace. 
 

Primární cementace – přímé metody  
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Jednostupňová cementace patou s příslušnými zátkami 

 
Tato metoda se provádí se dvěma cementačními zátkami a cementační hlavou. Po 

usazení cementačních zátek v cementační hlavě a po tlakové zkoušce tlakového potrubí se 
do vrtu začerpá oddělovací předlázeň, na cementační hlavě se spustí spodní cementační 
zátka a následně se zatláčí předem určené množství cementové směsi. Poté se zapustí 
druhá, horní cementační zátka. Po začerpání daného množství výplachu do pažnic se 
dostane cementová směs přes nárazovou desku, kde se usadí průchodná spodní cementová 
zátka do paty kolony a mezikruží vrtu. Cementace je ukončena po nárazu druhé, horní 
neprůchodné cementové zátky. 

 

Jednostupňová cementace s rotačním pohybem pažnicové kolony 

 
Tato metoda se neprovádí s cementačními zátkami ani se nepoužívá cementační 

hlava. Na předposlední pažnici je našroubována vsuvka a poslední pažnice se našroubuje 
na vsuvku objímkou. Na horní konec přechodníku je našroubována unášecí tyč. Následně 
je kolona zapuštěna tak hluboko, aby v šachtě zůstalo tolik pažnice, kolik je potřeba pro 
základní přírubu. Tím je kolona připravena k propláchnutí a cementaci. Cementační 
agregát je připojen na stoják s hadicí. Množství cementu je určeno dle kavernoměru a 
cementuje se přes unášecí tyč za rotace asi 30 otáček za minutu. Zatláčený výplach je 
spočten tak, aby hlava cementu zůstala 10-15 m v koloně. Po ukončení zatláčení se zavře 
kohout na stojáku, demontuje se cementační agregát a v místě odřezání pažnice se vypálí 
otvor. Po cementační přestávce se kolona odřeže a s rotačním stolem se odšroubuje unášecí 
tyč. Poté se odstraní odřezaná řídící kolona a našroubuje se příslušná příruba. V dnešní 
době se tato metoda v MND SERVISNÍ a.s. při cementaci řídících kolon nepoužívá.    

 

Jednostupňová cementace s vertikálním pohybem pažnicové kolony 

 
Tato metoda se ve světě používá zpravidla při cementaci těžebních kolon. Při této 

metodě se používají dvě cementační zátky. V průběhu zatláčení cementové směsi se 
pažnicová kolona zvedá a spouští rychlostí kolem 0,2 m.s̄¹. Jeden cyklus pohybování trvá 
asi 5-10 min. Pažnicová kolona je opatřena centrátory a škrabkami. Pohyb kolonou končí 
v okamžiku nárazu zátky.   

 

Jednostupňová cementace přes vrtné tyče 

 
Tato metoda cementace, využívaná i v naší firmě, se používá u velkoprůměrových 

pažnicových kolon nebo tam, kde nelze podle kavernoměru určit přesné množství cementu. 
 
Jistotou této metody je, že pažnicová kolona je zacementována až po povrch a 

zatláčené množství výplachu je určováno jen obsahem vrtných tyčí, což je 3-5 krát menší, 
než obsah pažnic při normální cementaci.  
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Rozlišují se dva druhy cementací přes vrtné tyče:  

 
a) spodní utěsnění vrtných tyčí v pažnicové koloně,  
b) horní utěsnění vrtných tyčí v pažnicové koloně.   

 
U první jmenované metody jsou pažnicové kolony odspodu konstruovány patou se 

zpětným ventilem, jedním kusem pažnice a vsuvkou s upravenou nárazovou deskou. Vrtné 
tyče jsou vybaveny přechodovým těsnícím kusem s gumovými kroužky, jedním kusem 
vrtné tyče 5 1/2" FH s centrátorem a stejnými vrtnými tyčemi až po povrch. Nevýhodou 
této metody je, že při zatláčení může dojít k rychlému nástupu tlaku v mezikruží a 
poškození pažnicové kolony. 

  
U druhé jmenované metody je tomu zabráněno tak, že dochází k přibližnému 

vyrovnání tlaku v pažnicích a to proto, že vrtné tyče jsou zapuštěny o 1 pás nad nárazovou 
desku. I v tomto případě lze kolonu vrtných tyčí v pažnicích centrovat a patu pažnicové 
kolony vybavit dvěma zpětnými ventily. 

 
Obě popsané metody mají vlivem ukotvení pažnicové kolony nevýhodu v tom, že 

s pažnicovou kolonou v průběhu proplachování a cementace nelze pohybovat.  
 
U vícestupňových cementací se první stupeň cementuje patou. Další stupně jsou 

cementovány přes posuvné cementační objímky, které jsou umístěny v sestavě pažnicové 
kolony. Vícestupňové cementace se provádí ze tří hlavních důvodů a to geologických, 
technických a ekonomických.  

 

Dvoustupňová cementace s posuvnou objímkou v pažnicové koloně 

 
Při tomto způsobu cementace se používají cementační zátky s cementační hlavou. 

Pažnicová kolona je vybavena patou pažnic se zpětným ventilem, posuvnou objímkou 
v sestavě kolony pažnic, jedním kusem pažnice s vyrovnávacím ventilem, jedním kusem 
pažnice s nárazovou deskou pro spodní cementační zátku prvního stupně a jedním kusem 
pažnice s nárazovou deskou pro vrchní cementační zátku prvního stupně. Po propláchnutí 
vrtu a tlakové zkoušce tlakového potrubí od agregátu se zatlačí oddělovací předlázeň, 
spustí se spodní zátka a začerpá se cementová kaše dle výpočtu. Následně se spustí druhá, 
horní cementační zátka prvního stupně a zatláčí výplach dle výpočtu obsahu pažnic. Po 
nárazu druhé zátky je cementace prvního stupně ukončena a provede se kontrola 
hermetičnosti kolony. 

 
Na začátku cementace druhého stupně se vloží otvírací zátka cementační objímky. 

Tlakem se otevře cementační objímka a proplachuje se vrt. Po pročistění vrtu se začerpá 
promývací kapalina, poté cementová směs a vloží se uzavírací zátka cementační objímky. 
Po začerpání patřičného množství výplachu se odpustí tlak pro zkoušku hermetičnosti 
cementační objímky. Cementace je tímto ukončena.       
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Třístupňová cementace s posuvnými objímkami v pažnicové koloně 

 
 Třístupňová cementace se provádí za použití dvou otvíracích vsuvek se zátkami, a 
to následovně: po propláchnutí vrtu se zatláčí předlázeň, po které se zapustí první, spodní, 
cementační zátka prvního stupně. Poté se zatlačí cementová směs prvního stupně, za níž se 
zapustí druhá cementační zátka prvního stupně. Tato zátka se zatlačí výplachem až po 
náraz. Následně se zapustí otvírací zátka, po jejímž dosednutí se tlakem otevře otvírací 
vsuvka a propláchne se vrt. Zatlačí se druhá předlázeň, cementová směs druhého stupně a 
zapustí se uzavírací zátka. Výplachem se tato zátka zatlačí až po náraz.  
 

Poté se zapustí otvírací zátka druhé otevírací vsuvky a po dosednutí se tlakem 
otevře. Propláchne se vrt, zatlačí se předlázeň s cementovou směsí třetího stupně a zapustí 
se uzavírací zátka horní otevírací vsuvky. Nakonec se začerpá výplach až po náraz a 
uzavře se cementační vsuvka. Odpustí se tlak z pažnicové kolony, čímž je cementace 
ukončena. 

 

Cementace lineru 

 
Linery se využívají především z ekonomických důvodů. Liner je zavěšen 

v pažnicové koloně pakrem v dané hloubce. Je vybaven patou se zpětným ventilem a 
vsuvkou s upravenou nárazovou deskou. Daný objem cementové směsi se začerpá přes 
zapuštěné vrtné tyče. Tyto mají na konci dosedací přechod, kterým dosedají na vsuvku 
lineru. Po vhození zátky se začerpá pouze objem vrtných tyčí a lineru. Nakonec se odpojí 
vrtné tyče od vsuvky a vrt se nepřímo propláchne.  
 
Sekundární cementace – metody pro doplňkové a opravné cementace v zapažených 
vrtech i v otevřených intervalech vrtu. 
 

Provádí se tam, kde primární cementace nedosáhla žádoucího výsledku nebo 
v případech, kdy je potřeba provádět beztlakové izolační cementace či tlakové cementace 
přes perforaci pažnicové kolony. Jejím účelem je oprava primární cementace, a nebo 
izolace obzorů. 

  
Běžné jsou tyto metody: - cementace mostku,   

    - tlaková cementace. 

 

Cementace mostků a tlakové cementace 

 
Cementace mostků ve vrtech a sondách je základní prvek izolačního systému vrtů a 

sond. Cementační práce ve vrtech a sondách lze rozdělit následovně: 
 
1) cementové mostky izolační 
2) cementové mostky likvidační 
3) cementové mostky speciální – opěrné, úhybové a ostatní. 
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Cementové mostky se dělají z důvodu: 

 

- hermetického odstavení obzoru, případně jeho izolace, 
- likvidace vytěženého nebo zvodněného obzoru. 

 

ad.1) Cementační izolační mostky jsou stavěny jako: 

 
a) prosté (vysypané, beztlakové), 
b) přesné (odřezané), 
c) tlakové, případně přesné tlakové. 
 
ad. a) 

Cementační mostky se zpravidla začerpávají přes stupačky 2 7/8". Na počátku 
začerpáme předlázeň, za předlázeň začerpáme cementovou směs a za touto směsí  
začerpáme kapalinu shodnou s kapalinou v mezikruží v takovém množství, aby nevytlačila 
cementovou směs do výšky hlavy cementového mostku. Po začerpání cementové suspenze 
do určené hloubky odpojíme cementační agregát a stupačky ihned povytáhneme a nepřímo 
odpláchneme. 
 
     ad. b) 

Postup cementace přesného mostku je stejný jako u cementačního mostku prostého. 
Stupačky jsou vytaženy tak vysoko, aby pata po vytažení stupaček byla asi 1 metr nad 
hloubkou odpovídající budoucí hlavě přesného mostku. Ihned po vytažení stupaček se 
utěsní mezikruží a přikročí se k proplachování vrtu nepřímo, a to cementačním agregátem. 
Litráž je nutno upravit tak, aby vzestupná rychlost ve stupačkách byla alespoň 2 m/s. Do 
doby, než je z ústí stupaček vytlačena veškerá cementová suspenze „odřezaná“ z mostku, 
obstarává cirkulaci stále cementační agregát. Jakmile cementová suspenze vyjde na 
povrch, přeruší se cirkulace, kolona se povytáhne o jeden kus stupačky a nepřímo se 
proplachuje čerpadlem soupravy po dobu jednoho obsahu. 
 
      ad.c) 

Před vlastní cementací se provede pohlcovací zkouška do izolovaného obzoru, a to 
cementačním agregátem. Uzavře se preventr a kapalina se začerpává očekávaným tlakem 
pohlcování. Po zatlačení stanoveného množství pracovní kapaliny a po kontrole tlaků se 
odpustí tlak na cementačním agregátu s následnou  kontrolou navráceného množství. 
Postup cementace je shodný s cementací prostého mostku. Po propláchnutí 1,5násobkem 
obsahu stupaček se stupačky uzavřou a mezikružím se v sondě vyvine tlak, jímž je cement 
vtláčen do perforace. Maximální množství pracovní kapaliny, které je možno tlačit za 
cementem do sondy představuje zpravidla 50% objemu mostku. Po vtlačení stanoveného 
množství cementové směsi do perforace se sonda uzavírá a ponechává se v klidu po dobu 
tuhnutí cementu.  

 

ad.2)  
Cementační mostky likvidační jsou stavěny stejně jako výše uvedené mostky 

izolační. Jsou prováděny v rámci procesu fyzické likvidace vrtů a sond, a to jak 
v nezapažených částech rozpracovaných vrtů, tak v zapažených sondách, určených po 
jejich využití k likvidaci. Jsou prováděny v zásadě postupy jako při cementových 
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izolačních mostcích s tím, že jsou obvykle stavěny ve větších délkách a nemusí být 
ověřována jejich hermetičnost. Pro jejich stavbu zpracuje operátor stručný pracovní postup. 

 

ad.3) 
Cementové mostky speciální jsou budovány především v nezapažených částech 

vrtů. Provádí se v zásadě podobným způsobem jako cementové mostky izolační. První 
podskupinu tvoří cementové mostky opěrné, stavěné zpravidla v nezapažených částech 
vrtů k provedení testu opěrnými tyčovými testery. Hlavním požadavkem na tyto mostky je 
izolace určité části vrtu a vytvoření opory (nové počvy) ve vrtu pro provedení 
testerovacích prací. Hermetičnost mostku se obvykle samostatně neověřuje. Účelem tzv. 
úhybových mostků je vytvořit novou počvu vrtu ve stanovené hloubce pro zavrtání nového 
stvolu vrtu úhybovou technikou. Hlavním požadavkem je dosažení maximální pevnosti 
cementového kamene. Pro stavbu mostku zpracovává operátor stručný pracovní pokyn. 

 

3. Chemie a technologie přípravy cementové směsi 

 
Dříve byly pro cementaci vhodné jeden nebo dva druhy cementu. Čím hlubší se 

vrtaly vrty, tím se zvyšovaly požadavky na vlastnosti cementu. Jako jeden z prvních 
cementů se používal portlandský cement složený z celé řady křemičitanů, hlinitanů a 
železitanů vápenatých s obsahem sloučenin Mg, Mn, Ti, S a dalších. Až do dnešní doby se 
stále studuje proces tvrdnutí cementu po rozmíchání s vodou. Ve vrtném průmyslu 
vyspělých států (např. USA) se vyrábí speciální druhy vrtných cementů, jejichž vlastnosti 
jsou lépe uzpůsobeny potřebám izolace mezikruží ve vrtech. Tyto cementy jsou stanoveny 
v normách, např. je to API Spec.10. V České republice se používají běžné cementy 
z cementárny Hranice n.Moravě a Mokrá, na Slovensku Rohožník a Ladce. Při nutnosti 
použití kvalitnějšího cementu se dováží speciální cement typu G dle normy API ze 
zahraničí. Při vysokých teplotách ve vrtu se používají cementy s vysokým obsahem oxidu 
křemičitého, který zvyšuje termorezistenci cementového kamene a jeho dlouhodobou 
stabilitu.  

 
Při cementaci horizontů s nízkým ložiskovým tlakem nebo ztrátových a 

rozpukaných horizontů a hornin s nízkými štěpícími tlaky, se používají cementové směsi 
se sníženou měrnou hmotností. Nejběžnější lehčící přísadou do cementu je bentonit. 
Při cementaci horizontů s nadhydrostatickými tlaky se používají zatěžkané cementové 
směsi. Ke zvýšení hustoty cementových směsí se používají anorganické materiály 
s vysokou hustotou, jako jsou: baryt, ilmenit, magnezit, hematit, galenit, práškové železo 
nebo rumělka. 

 

3.1 Cementové směsi 

 
Recept cementové směsi se připravuje v laboratoři před každou cementací podle 

předpokládaných podmínek ve vrtu (teplota, tlak, doba cementace, chemismus ve vrtu). 
 

Recept obsahuje  -  typ cementu, aditiva do záměsové vody a zdroj vody, 
- celkový objem chemikálií na 1m³ cementové směsi,  
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- postup míchání záměsové vody a bezpečnostní předpisy pro 
zacházení s chemikáliemi, 

- postup míchání cementové směsi, 
- požadovaná hustota cementové směsi, 

- doporučená délka cementační přestávky. 

 

3.2 Vlastnosti cementových směsí  

 

a) Hustota 
 
U hustoty platí pravidlo, že hustota cementové směsi je větší než hustota výplachu 

minimálně o 100-200 kg/m³. 
 

b) Sedimentační stabilita 
 

Při ponechání cementové směsi v klidu dochází k odstátí vody. Množství odsazené 
vody se nalije do odměrného válce dle norem API a dle procent odstáté vody ve válci se 
určuje sedimentační stabilita. Podle americké normy API Spec.10 je u tříd cementů G a H 
limitována hodnotou 1,4%. České a slovenské cementy mají sedimentační stabilitu 1-4%.  
   

Druh cementu Měrná hmotnost (kg/m³) % volné vody 
Hranice 1.820 2,5 
Mokrá 1.810 4,0 
Rohožník 1.820 1,5 

 
Tab.č.1  Stanovení sedimentační stability při dané měrné hmotnosti (Instrukce MND 
SERVISNÍ a. s., neudán rok) 
 

c) Filtrovatelnost 
 
Měří se množství filtrátu proteklého při tlaku 0,7MPa přes filtrační přepážku za 

určitý čas.  
    

d) Doba čerpatelnosti 
 
Pro cementaci vrtů je to jedna z nejdůležitějších vlastností. Cementová kaše při 

hydrataci houstne a při určité hustotě je nečerpatelná. Rychlost hydratace závisí na teplotě 
a tlaku ve vrtu. Laboratorní zkoušky před cementací se provádí na konzistometru.  

 
Další popis tohoto zařízení bude uveden v kapitole 5. V této kapitole bude popsáno, 

jak se provádí rozbor cementové kaše v MND SERVISNÍ a.s.  
 

e) Doba tuhnutí dle Vicata 
 
Určuje dobu, kdy začíná cementová směs tuhnout a dobu, kdy ztratila přechodný 

gelovitý charakter. Na laboratorním přístroji se měří hloubka vnoření Vicatovy jehly do 
tuhnoucí cementové směsi působením stanovené hmotnosti. Měření lze provádět při 
teplotách max. do 80°C. Provádí se na Vicatově přístroji, který je vybaven:  
- ocelovou válcovou jehlou o průměru 1,1mm a délce 50mm, 
- kovovým závažím o hmotnosti 300g, 
- stupnicí s dělením od 0-40mm, 
- kuželovým prstencem. 
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f) Reologie 

 
Reologické vlastnosti charakterizují tokové chování cementových směsí. Existují 

dva typy kapalin – „Newtonské“ a „Nenewtonské“. Cementová kaše patří do skupiny 
„Nenewtonské“ a začíná téci až při určité hodnotě smykového napětí. Při nízkém 
smykovém napětí se cementové směsi dostávají do pístového toku. Při zvýšení smykového 
napětí na určitou hodnotu přechází pístový tok v laminární tok a po dalším určitém zvýšení 
smykového napětí přechází laminární tok v turbulentní proudění. Mezi jednotlivými toky 
jsou přechodné stavy.  
 

g) Pevnost cementového kamene 
 
Pevnost cementového kamene (jeho vyzrání) musí mít takové pevnostní hodnoty, 

aby cementový kámen byl dlouhodobě stabilní a aby stabilizoval pažnicové kolony při 
dalších vrtných pracích.    
 

h) Propustnost cementového kamene 
 
Propustnost cementového kamene pro kapaliny a plyny má zásadní význam 

z hlediska izolace mezikruží. Maximální přípustná hodnota vodopropustnosti cementového 
kamene je 0,1 mD. 

 

3.3 Cementační přísady 

 
Při přípravě cementové směsi, která se skládá ze základního pojivového materiálu 

(cementu) a vody používáme velké množství přísad. Cementační přísady hrají velkou roli 
v cementační technologii. Ke správnému užití vhodného cementu byly vytvořeny přísady 
na kontrolu hlavních cementových vlastností jako např. doba tuhnutí, konzistence, průtok, 
filtrace, nevázaná voda apod. Široká škála cementových přísad je dnes schopna změnit 
vlastnosti cementové směsi. Např. zpomalovače tvrdnutí cementové kaše nám umožňují 
delší dobu zatláčení do větších hloubek a úseků s vyššími teplotami.  

 

Kontrola filtrace 

 
Jako první v historii se začala používat přísada pro kontrolu rychlosti filtrace 

cementu a to proto, že cementová směs při kontaktu s propustnými formacemi ve vrtu 
ztrácí vodu. Ztrátou pouhé části této vody se mohou podstatně změnit vlastnosti cementu 
jako např. čas tuhnutí. Pro velké hloubky, kdy se dlouho zatláčí, musí být čas tuhnutí 
předvídaný. Jakákoliv změna v procentu vody ve vrtu může drasticky snížit čas tuhnutí a 
předčasně ukončit práci. Jestliže je velký podíl přebytečné vody vytlačen z cementové 
kaše, cement může prodělat to, co nazýváme “flash set“. V tom okamžiku cement není 
čerpatelný a práce je předčasně ukončena.  Filtrační přísady vážou přebytečnou vodu a 
zabraňují vytěsnění z cementové kaše. Pokud je práce ukončena předčasně, obvykle je 
vyžadována práce opravná. 
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Dříve byl počet vhodných antifiltračních přísad dost omezený, používala se přísada 
UMASTAT a nebo byly k dispozici pouze akrylátové polymery, kopolymery, 
polyvinylalkohol a polyvinylacetát, jejichž účinnost však nebyla valná. 

 
Dnes máme v naší firmě výhodu světového volného obchodu a kupujeme 

osvědčené antifiltranty od firem BDC a Dowell Schlumberger. Firma BDC dodává PSP 
031 v práškové konzistenci. Firma Dowell Schlumberger dodává několik specifických 
antifiltrantů:  
 
 
 

Název 
antifiltrantu 

Konzistence Popis užití Teploty užití 

D008 Tuhá Kontrola filtrace 85-232°C 
D059 Tuhá Vysokoslané systémy 38-93°C 
D065A Tuhá Saltbond přísada pro vysokoslané 

systémy 
Okolo 121°C 

D080A Tekutá Saltbond přísada pro vysokoslané 
systémy 

Okolo 121°C 

D112 Tuhá Nízkohustotní systémy 4-93°C 
D167 Tuhá Přísada UNIFLAC 0-204°C 
D168 Tekutá Přísada UNIFLAC 0-204°C 
D300 Tekutá Nízké a středně vysoké teploty, 

nezpomaluje tuhnutí 
Do 121°C 

D604AM Tekutá Saltbond přísada pro vysokoslané 
systémy 

Okolo 121°C 

 
Tab.č.2  Antifiltranty (Dowell Schlumberger,1984) 
 
Pozn.: Ve spolupráci s touto firmou se nám osvědčil antifiltrant D167. 

 

Redukce času čekání na cement (WOC time) 

 
Po roce 1960 proběhl v oboru cementace významný rozvoj, který umožnil realizaci 

ohromných časových úspor ve využití vrtných věží (zkrácení celkového dokončení díla). 
Umožnila to redukce času tvrdnutí, tzv. „čas čekání na cement“. V počátcích byl tento čas 
čekání v průměru 10 dní, v některých případech dokonce až 28 dní, než se mohlo znovu 
začít s dalšími operacemi. Před rokem 1961 byl čas čekání stále ještě v průměru 24 hodin. 
Náklady na proces vrtání byly díky tomu ohromné.  

 
Až v roce 1961 se díky zdokonalení techniky zredukoval čas na méně než 8 hodin. 

Při odvrtání 45.000 vrtů ročně bylo zkrácením WOC času z 24 hodin na 8 hodin získáno 
30.000 vrtných dní. V 80tých letech, kdy se vrtalo přes 80.000 vrtů ročně, byly úspory 
vrtných dní ještě dramatičtější.  
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Zpomalovače tuhnutí 

 
V současnosti je možné ovlivnit tvrdnutí cementu v takové míře, že se může stát, že 

cementová kaše změní konzistenci a přestává být čerpatelná. Aby k tomuto nedocházelo, 
provádí se laboratorní zkoušky, kdy se simulují teploty a tlaky ve vrtu a doba tuhnutí je 
přesně naplánována. Při vysoké teplotě ve vrtu dochází k urychlení tuhnutí cementu, a 
proto je nutno použít zpomalovače tuhnutí. V našich podmínkách se nejvíce používají 
zpomalovače od firem Dowell Schlumberger a BDC.  

 
Firma Dowell Schlumberger nabízí tyto zpomalovače (retardéry):  
  
 

Název 
retardéru 

Konzistence Popis užití Teploty 
užití 

D008 Tuhá Při nižších teplotách, také kontroluje 
filtraci a užívá se většinou ve 
vysokoslaných systémech 

54-104°C 

D013 Tuhá Při nízkých teplotách   Do 85°C 

D028 Tuhá Při vysokých teplotách 104-149°C 
204°C 
s D121 

D081 Tekutá Při nízkých teplotách Do 85°C 

D093 Tuhá Při vysokých teplotách 149-204°C 

D110 Tekutá Při vysokých teplotách 79-149°C 
191°C 
s D121 

D121 Tuhá Pomocný zpomalovač,  při vysokých 
teplotách 

110-177°C 

D150 Tekutá Při vysokých teplotách 104-149°C 
204°C 
s D121 

D161 Tekutá Přísada UNISET, při vysokých 
teplotách 

85-232°C 

D177 Tekutá Přísada UNISET při nižších teplotách 60-121°C 

D800 Tuhá Při nižších teplotách 52-121°C 
154°C 
s D121 

D801 Tekutá Při nižších teplotách 52-121°C 
154°C 
s D121 

 
Tab.č.3  Retardéry (Dowell Schlumberger,1984) 
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Pozn.: Při přípravě záměsových vod s firmou Dowell Schlumberger používáme ve firmě 

MND SERVISNÍ a.s. zpomalovač D177. 

 

Urychlovače tuhnutí  

 

Opakem zpomalovačů jsou urychlovače tuhnutí používané z důvodu zvýšení 

počátečních pevností cementového kamene, zkrácení cementační přestávky. V tuzemsku se 

vyrábí urychlovač ve formě technického chloridu vápenatého, pod názvem Kalkosan.  
Firma Dowell Schlumberger nabízí několik urychlovačů v tekuté i tuhé konzistenci, pro 
použití v různých teplotách. 
  

Název 
urychlovače 

Konzistence Materiály nebo užití Teploty užití 

D044 Tuhá Chlorid sodný Bez limitu 
D077 Tekutá Chlorid vápenatý Pod 50°C 
D186 Tekutá Sada urychlovačů 7-55°C 
S001 Tuhá Chlorid vápenatý Pod 55°C 
S002 Tuhá Chlorid vápenatý Pod 55°C 

 
Tab.č.4  Urychlovače (Dowell Schlumberger,1984) 

 

Ztekucovadla 
 

Ztekucovadla jsou používána ze dvou důvodů, a to ke zvýšení tekutosti cementové 
směsi, čímž se sníží tlaky při jejím začerpávání a z důvodu umožnění snížení obsahu 
záměsové vody ve směsi bez poklesu tekutosti směsi. 

 
V minulosti se používaly preparáty Kortanol NNO v práškové konzistenci a tekutý 

Silfix. Chemicky jde v podstatě o sodnou sůl dinaftylmetandisulfokyseliny. Vedlejším 
účinkem těchto přísad je zpomalení tuhnutí, pěnění záměsové vody a provzdušnění 
záměsových směsí. V dnešní době v našich podmínkách používáme ztekucovadla firmy 
BDC- BDC062 v tekuté konzistenci a firmy Dowell Schlumberger – D080A.  
Dále firma Dowell Schlumberger nabízí tato ztekucovadla: 
 
 

Název 
ztekucovadla 

Konzistence Popis užití Teploty užití 

D065 Tuhá V čisté vodě Do 121°C 
D065A Tuhá Saltbond přísada pro vysokoslané 

systémy 
Do 121°C 

D080 Tekutá Shodný s D065  - v tekuté 
podobě 

Do 121°C 

D080A Tekutá Saltbond přísada pro vysokoslané 
systémy 

Do 121°C 

D121 Tuhá Ztekucovadlo, zpomalovač, 
antifiltrační přísada 

121-274°C 
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D145A Tekutá Při nízkých teplotách Do 85°C 
D185 Tekutá Při nízkých teplotách Do 57°C 
D604AM Tekutá Saltbond přísada pro vysokoslané 

systémy 
Do 121°C 

D604M Tekutá Snadné ztekucovadlo Do 121°C 
 
Tab.č.5  Ztekucovadla (Dowell Schlumberger,1984) 

 

Odpěňovače 

 
Vlivem některých přísad do záměsových vod dochází při míchání a zatláčení 

cementové kaše k pěnění a tím ztížení míchání (např. nižší měrná hmotnost). Při zatláčení 
se cementová kaše zpění a cementový kámen je porézní. Tomu všemu zabraňujeme 
odpěňovači. Z českých přísad byl dříve používán 2-ethylhexanol, který je někdy používán 
doposud. Ze zahraničních přísad používáme D-Air firmy Halliburton a přísady firmy 
Dowell Schlumberger.  

 
Nabídka firmy Dowell Schlumberger: 
 
 

Název 
odpěňovače 

Konzistence Popis užití Teploty užití 

D046 Tuhá Prevence zpěnění Bez limitu 
D047 Tekutá Prevence zpěnění Bez limitu 
D144 Tekutá Odpěňovač Bez limitu 
D175 Tekutá Odpěňovač Bez limitu 
M045 Tekutá Odpěňovač Bez limitu 

 
Tab.č.6  Odpěňovače (Dowell Schlumberger,1984) 
 
Pozn.: V naší firmě se osvědčil odpěňovač D175, který používáme do záměsových vod. 

 

Expandéry 

 
Expandéry se používají pro zlepšení kontaktu cementu a horniny. Cementový 

kámen zvětší svůj objem a zatlačí zbylou výplachovou kůru do pórů horniny nebo 
výplachovou kůru alespoň stlačí a zhutní. Jako expandéry se používají jemně mletá vápna 
přidávaná do portlandského cementu. V naší firmě se používá jako expandér PSP Q1 firmy 
BDC.  

  

3.4 Předlázně 

 
Předlázně jsou kapaliny oddělující cementovou kaši od výplachu a mají za úkol 

vytěsnit výplach z mezikruží. Rozdělujeme je následovně: - chemický očisťovač 
                                                                                              - předlázeň 
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Chemický očisťovač 

 
Očisťovače jsou jednoduché, obyčejně na bázi vody, obsahující povrchově působící 

látky a výplachové ředidlo, které je vytvořeno ke ztenčení a rozptýlení výplachu tak, aby 
mohl být účinně vytěsněn z vrtu. Jelikož mají očisťovače tendenci ztenčení a rozptýlení 
výplachových částic, jsou vytvářeny pro použití při turbulentním proudění. Jsou vhodné 
pro výplachy na bázi vody a olejových výplachů. 
 
Předlázně 
 

Jsou to kapaliny, které kontrolují viskozitu, hustotu a gelovou pevnost, a které tvoří 
štít mezi cementovou kaší a vrtným výplachem. Pomáhají ve vytěsňování vrtného 
výplachu během cementace. Turbulentní průtokové předlázně jsou vytvářeny ke vstupnímu 
turbulentnímu toku při malé litráži a k zatěžkání pro lepší kontrolu vrtu. Tyto předlázně 
vytěsňují výplach stejným způsobem jako chemické očisťovače, ale s doplňkovým 
vztlakem a třecí silou. 
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4.  Technologické postupy a technické prostředky pro zajištění kvalitní     

      cementace 

 

4.1 Pažení (Instrukce MND SERVISNÍ a. s.) 

 

4.1.1 Příprava vrtu a vrtné soupravy před pažením 

 
Hloubka vrtu musí být v rámci daného projektu upravena tak, aby pod spodním 

okrajem nejspodnějšího obzoru, který ještě bude zkoušen, zůstalo přibližně 25 m pažnic 
(tzv. „kalník“). 

 
Po dovrtání projektované hloubky se vrt propláchne a provede se karotážní, 

kavernometrické a inklinometrické měření vrtu. Po vyhodnocení těchto měření se upřesní 
vystrojení pažnicové kolony, dále se upřesní objem cementové směsi a litráž zatláčení tak, 
aby byla dodržena vzestupná rychlost cementové směsi v mezikruží. Podle výsledků 
měření operátor rozhodne, zda je nutno některá místa přibrat nebo prošablonovat. Před 
pažením se upraví výplach dle projektu vrtu a doba proplachování se sníží na minimum, 
aby se zamezilo zúžení vrtu růstem filtrační kůry nebo svíráním hornin a nedocházelo 
k zachytávání pažnic při pažení. Při přibírání i při proplachování musí být výplach řádně 
očisťován a upraven s cílem zajistit nejpříznivější podmínky pro pažení a cementaci. Před 
pažením se vrt prošablonuje a je-li vše v pořádku, připraví se na pažení. Není-li vrt zcela v 
klidu (umrtven), tzn. vytéká-li z něj samovolně výplach, nelze přikročit k zapouštění 
pažnic. Za přípravu vrtu k pažení zodpovídá vrtmistr a přípravy kontroluje operátor. 
Zkontroluje se technický stav vrtné soupravy, tj. ukotvení věže, brzd vrátku, 
kladkostrojového systému a provede se vizuální kontrola opotřebení lana. Dále se 
zkontrolují čerpadla, podávací čerpadla, míchací čerpadlo (barytky) a podmínky pro 
připojení cementačních agregátů jak na doplňování, tak pro připojení ke stojáku soupravy, 
respektive k cementační hlavě, stav a funkce šoupátek na výtlačném potrubí soupravy a 
stav sacího manifoldu vodních nádrží. Musí se ověřit funkčnost měřících komponentů, 
potřebných při pažení a cementaci (tahoměru, indikátoru tíhy atd.), ověřit objem 
výplachových nádrží a objem úlomkové nádrže pro přebytečné kapaliny. Před započetím 
pažení se vymění čelisti a ověří se stav protierupčního zařízení (preventru), osvětlení a 
dalších zařízení, patřičný počet pažnic a pomůcek potřebných při pažení a k cementaci. 
Všechny pažnice musí být prošablonovány. Je zakázáno šablonovat pažnice až při 
vtahování pažnic do věže v průběhu vlastního pažení. Rozměry šablon jsou dány normou 
API Std 5CT a musí být uvedeny v projektu vrtu nebo technologickém postupu pažení (viz 
tabulka).  
 
Rozměr pažnic Rozměry šablony 
 Délka, mm Průměr, mm 
do průměru 8 5/8 "včetně 152 d mínus 3,18 
9 5/8" až 13 3/8" včetně 305 d mínus 3,97 
16" a větší 305 d mínus 4,76 

 
Tab.č.7  Šablony (Instrukce MND SERVISNÍ A.S.) 
 
Pozn. : d- vnitřní průměr pažnic podle příslušné normy 
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  Rozsah čištění závitů pažnic je uveden v projektu vrtu nebo TP. Při manipulaci 
s pažnicemi během transportu a při zacházení s nimi na lokalitě musí být všemi prostředky 
zabráněno poškození jak těla, tak závitů pažnic. Poškozené pažnice (neprůchodné pro 
šablonu, s poškozenými závity) musí být ihned vyřazeny, zřetelně (červenou 
nesmývatelnou barvou) označeny a odloženy stranou. 
 

To platí i o pažnicích, jež jsou vyřazeny až při pažení – vrtmistr musí současně 
s vyřazením pažnic opravit pažnicovou listinu. Pažnice způsobilé k zapouštění do vrtu 
musí být před zahájením pažení změřeny a vrtmistr musí sestavit pažnicovou listinu, ve 
které uvede (v pořadí zapouštění) délky všech pažnic podle jejich sekcí, dále všechny 
prvky vystrojení kolony a jejich délky (patu, vsuvky atd.) a rovněž rozmístění (hloubky 
instalace) škrabek a vodítek (viz odst. 4.1.2). Pažnice na mostcích před věží musí být 
zřetelně očíslovány (na povrchu nejlépe světlou rychleschnoucí barvou – nikoliv křídou, 
popř. může být číslování provedeno dovnitř – v tomto případě může být použita křída) 
v souladu s pažnicovou listinou, a to v pořadí zapouštění. Zodpovídá vrtmistr. Délka 
pažnice s dlouhým nebo krátkým závitem API se pro pažnicovou listinu měří od vnějšího 
okraje objímky po rovinu výběhu závitu na pažnici. 

  
Při stanovování délky pažnice HSC je nejdříve nutno změřit délku zašroubovaného závitu 
(Lz):  
 
Lz = délka zašroubovaného závitu, změřená na objímce od hrany objímky po těsnící 
dosedací plochu uvnitř objímky. 
 
Potom je změřena celková délka pažnice (Lc): 
Lc = celková délka pažnice od dosedací plochy objímky po konec závitu.  
 
Délka pažnice se závitem HSC pro pažnicovou listinu (L) je potom: 
 
L = Lc – Lz                                                                                    / m /        ( 1 ) 
 
Součet délky kolony (podle sekcí a celkem) v pažnicové listině musí být překontrolován 

operátorem. 

 

4.1.2  Konstrukce pažnicových kolon 

 
  Pata úvodní kolony může být cementová, popřípadě jinak upravená příslušným 
výrobcem. Použití dalších prvků výstroje závisí na konkrétních podmínkách.  
 

Technické kolony musí mít vhodně upravenou patu, alespoň jeden zpětný ventil     
(může být i v patě) a vsuvku ve funkci nárazové desky, v níž může být zabudován druhý 
zpětný ventil. U dlouhých technických kolon je účelné instalovat samostatnou vsuvku ve 
funkci nárazové desky. Jednotlivé vsuvky se běžně montují vždy na vzdálenost jedné 
pažnice od sebe, pokud poměry ve vrtu nevynucují jiné rozmístění. Prostor pod nárazovou 
deskou je určen k zachycení cementové suspenze  kontaminované výplachem, setřené ze 
stěny pažnic horní cementační zátkou ( obzvlášť nepoužije-li se spodní zátka) a měl by být 
tím větší, čím mají kolony větší délku. 

    
U úvodní a technické kolony musí být pata a minimálně 5 spodních pažnic 

pojištěno proti rozšroubování, a to z obou stran objímek (svárem, lepidlem apod.). Těžební 
kolony musí mít vhodně tvarovanou patu, alespoň jeden zpětný ventil a vsuvku ve funkci 
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nárazové desky. Zpětný ventil se montuje nejméně jednu pažnici nad patou, nárazová 
deska se montuje alespoň jednu pažnici nad zpětným ventilem. Funkci nárazové desky 
může plnit i vsuvka s předem zacementovaným (druhým) zpětným ventilem.  
Spodní roura a pata musí být pojištěny proti rozšroubování (pro frézování, provrtávání). 
Vyžadují-li to zájmy upřesnění karotážního měření, musí být v koloně instalovány pažnice 
s odlišnými délkami pro potřeby pozdějších korelací hloubek. 
    

Pro zlepšení kvality kontaktu cementu s pažnicemi a stěnou vrtu jsou na pažnicích 
rozmísťována vodítka a škrabky. Vzdálenosti vodítek od sebe (tzv. rozestupy) se udávají 
dle průměru a prostorového průběhu vrtu. Rozestupy mezi nimi je nejlépe určovat pomocí 
výpočetní techniky, protože tím je zohledněno prostorové zkřivení vrtu. Použití vodítek je 
dále nutné k vystředění kolony pažnic těsně pod ústím (k usnadnění montáže klínů). 
Rozmístění škrabek musí zohledňovat způsob pohybování kolonou při cementaci. Sestavy 
jednotlivých pažnicových kolon, jejich vystrojení a druh mazadla pro závity pažnic se 
stanovují v projektu vrtu nebo prováděcím technologickým postupem pro konkrétní případ. 
Upřesnění délky pažnic, rozmístění vodítek a škrabek podle informací získaných v průběhu 
vrtání zaznamenává operátor do vrtního deníku, návrhu pažnicové listiny nebo konkrétního 
technologického postupu. Podle hydrostatického tlaku sloupce cementu a výplachu 
v mezikruží (s přihlédnutím ke zvolenému koeficientu bezpečnosti na kolaps – obvykle 
1,125) se vybírají pažnice odolné proti kolapsu. Podle tíhy dosavadních sekcí kolony 
volíme dle tabulek provozních vlastností pažnice s odpovídající únosností závitových spojů 
(s přihlédnutím ke zvolenému koeficientu bezpečnosti na tah – obvykle 1,6) a pokračuje se 
v sestavování dalších sekcí kolony pažnic až po ústí vrtu. Dle předpokládaného tlaku při 
cementaci je nutno zvolit pažnici podle maximálního přípustného vnitřního tlaku, který je 
závislý na materiálu, průměru a tloušťce stěny dané pažnice.   

 
 
                    2 . σ . t 
Pi = 0,875 . ------------      /MPa/            ( 2 ) 
                        D 
 
Pi -  maximální vnitřní tlak pro danou pažnici, MPa 
σ  -  mez kluzu materiálu dané pažnice, MPa  
t   -  tloušťka stěny dané pažnice, m 
D -  vnější průměr dané pažnice, m 

 

 

Vodicí paty 

 
První důležitou částí pažnicové kolony jsou vodicí paty. Vodicí paty jsou konstruovány 

tak, aby naváděly pažnice přes vrchní kolonu a otevřený vrt, zajistily správnou cirkulaci 
patou pro zajištění dobrého opláchnutí dna, vyčistění vrtu a cementace. Paty mají 
zešikmený průchod pro vrtné nářadí při další vrtné operaci. Používáme tři základní vodicí 
paty, a to: 

 
- normální model vodicí paty – je vyrobena z bezešvé roury, nemá naváděcí 

nos, ale nízký okraj je zúžen pro snadné vystrojení. Dostupná je ve velikostech od 4 ½" 
(114 mm) do 13 ⅜" (340 mm). 
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- rotační vodicí pata – má vnější část vyrobenu z bezešvé roury, vnitřní část je 
konstruována z vysokopevnostní vrtatelné hliníkové slitiny. Tato průchozí pata je 
vyrobena k čistění vrtu a zajišťuje dobrý průchod cementu z pažnic přes patu do 
mezikruží. Na nose má rotační žebra, která usměrňují kapaliny pod 30° úhlem do 
stěn vrtu. Toto tvoří vířivý pohyb, který čistí vrt a současně cement rovnoměrně 
vytěsňuje výplach. Dostupné velikost jsou od 4 ½" (114 mm) do 10 ¾" (273 mm). 
 

- vodící pata cementová – cementová vodící pata je vyrobena z bezešvé železné 
roury a vnitřní část je vyrobena ze speciálního cementu, který má vysokou pevnost, 
vysokou nárazovou odolnost a má kulatě zaoblený vodící nos. Dostupné velikosti 
jsou od 4 ½" (114 mm)  do 20" (508 mm).  

 

 

Uzavíratelné paty, vsuvky a uzavíratelné vsuvky 

 
Uzavíratelné vybavení je vyráběno tak, aby vydrželo vysoké tlaky ve vrtu. Vyrábí se 

dva druhy uzavírání tohoto vybavení, a to buď kulové nebo klapkové obr. č. 1.      
 

- kulové ventily – se skládají z otěruvzdorných koulí, které dosedají proti speciálně 
složené pryžové dosedací ploše. Koule i dosedací plochy jsou odolné proti 
kapalinám i teplotám ve vrtu. Zpětný ventil musí být stále funkční i po dlouhých 
periodách čerpání kapalin. 

 
- klapkové ventily – jsou konstruovány ze speciální vysokopevnostní hliníkové 

slitiny, která je vrtatelná. Klapka zatížená silou pružiny s pryžovou dosedací 
plochou umožňuje zpětnému ventilu rychlé uzavření. Toto je žádoucí zejména 
v plynových vrtech nebo tam, kde se očekávají minimální tlakové rozdíly.    

 
Uzavíratelné paty a uzavíratelné vsuvky jsou vyrobeny buď ze speciálního cementu 

nebo z vysokopevnostní hliníkové slitiny. Vnitřním závitům pat a vsuvek odpovídá 
pažnicový závit o velikosti od 4 ½" (114 mm) do 9 ⅝" (229 mm) a vyhovují jim oba API 
čepy s krátkým i dlouhým závitem. Vnější závity jsou vyráběny jako API čepy s krátkým 
závitem, nicméně mají dost materiálu pro prodloužení závitu na standardní API dlouhý 
závit.  

 

Kulová uzavíratelná pata – hliníkového typu   

 
Kulová uzavíratelná pata má stejný vodicí nos jako rotační vodící pata. Koule a 

zpětná tlaková deska s pryžovou dosedací plochou jsou začleněny do bezešvé roury. Nos a 
vnitřní část jsou vyrobeny z hliníkové slitiny, která je zvolena pro svou pevnost a 
vrtatelnost. Rotační uzavíratelní pata má adekvátní sílu, aby vydržela tlaky při cementaci 
vrtu. Dostupná je ve velikostech 4 ½"  (114 mm)  až 10 ¾ " (273 mm) .  
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Kulová uzavíratelná pata  - cementového typu 

 
U cementových uzavíratelných pat se užívají stejně kvalitní materiály a konstrukční 

techniky jako u cementových vodících pat. Otěruvzdorná koule a kulové pouzdro jsou 
zapouzdřeny do paty speciálním cementem. Pata je zformována jako zpětný tlakový ventil. 
Abraziodolné materiály kombinované s velkou výtokovou plochou poskytují vysoce 
uspokojivé provedení i po hodinách čerpání abrazivních kapalin. Dostupná velikost je  
4 ½" (114 mm)  až 20" (508 mm).   

 

 

Kulová uzavíratelná pata  - cementového typu s bočními otvory 

 
Tato kulová uzavíratelná pata je vyrobena stejně jako předešlá a má přidané boční otvory. 
Je dostupná ve velikostech 4 ½" (114 mm)  až 20" (508 mm).   

 
 

 
 
 

Obr.č.1 Uzavíratelné paty a vsuvky hliníkového typu (Dowell Schlumberger: Cementing 

technology) 

 

Klapková uzavíratelná pata  - hliníkového typu 

 
Klapková uzavíratelná pata se používá všude tam, kde je žádoucí ventil 

s pružinovou přítlačnou klapkou. Tento ventil má pryžovou dosedací plochu a dokáže 
vodotěsně uzavřít kolonu. Všechny vnitřní části jsou vyrobeny z hliníkové slitiny. Je 
dostupná ve velikostech od 3 ½" (89 mm) do 10 ¾" (273 mm). 
 
 

Kulová uzavíratelná pata   
hliníkového typu 

Klapková  uzavíratelná 
pata hliníkového typu 

Kulová uzavíratelná 
vsuvka hliníkového 
typu 

Klapková uzavíratelná 
vsuvka hliníkového 
typu 
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Kulová uzavíratelná vsuvka – hliníkového typu 

 
Kulová uzavíratelná vsuvka má povrch vyroben z bezešvé roury opatřené vnějším a 

vnitřním závitem. Vnitřní části jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku, užitého u rotační 
uzavíratelné paty. Je dostupná ve velikostech od 4 ½" (114 mm)  do 10 ¾" (273 mm). 
 

 

Klapková uzavíratelná vsuvka - hliníkového typu 

 
Klapková uzavíratelná vsuvka má stejnou klapku a konstrukci sedla  jako  mají 

klapkové uzavíratelné paty a je stejně spolehlivá. Je opatřena vnitřním a vnějším závitem. 
Je dostupná ve velikostech 4 ½" (114 mm)   až 10 ¾" (273 mm). 

 

Kulová uzavíratelná vsuvka  - cementového typu 

 
Cementová vsuvka je vyrobena stejně jako uzavíratelná pata, standardní konstrukce je 
s horním vnitřním a spodním vnějším závitem. Je dostupná ve velikostech 4 ½" (114 mm)  
až 20" (508 mm).   

 

 

Klapková uzavíratelná vsuvka - cementového typu 

 
Její použití se doporučuje tam, kde se vyžaduje přítlačný pružinový ventil. Je 

dostupná ve velikostech 7" (179 mm) až 20" (508 mm).  . 

 

Dvoustupňové vsuvky 

 
Jsou to vsuvky opatřené otvory, které se otvírají tzv „bombou“ a zavírají zátkou.   

 

Pažnicové plnicí zařízení 

 
Automatické plnicí zařízení zabezpečuje formace od nárůstu vysokého tlaku, který 

se vytváří během pažení ve vrtu. Toto zařízení plní pažnice zespodu při zapouštění a není 
nutné je doplňovat shora.  Existují dva druhy konstrukce uvedené na obr. č. 2 :  

 
První typ konstrukce se skládá z předurčeného otvoru, který zabraňuje průtoku 

kapalin do pažnic s uzavírací zátkou, která následuje za cementem. Po dosednutí zabraňuje 
uzavírací zátka průtoku kapalin v obou směrech. Koule k uzavření nejsou nutné. 

 
Druhý  typ konstrukce se skládá z pevného ústí určeného k regulaci průtoku kapalin 

do pažnic. Ústí je nainstalováno na sedle klapkového typu kontrolního ventilu. Na 
odstranění ústí se používá koule, která na něj dosedne a tlakem pumpy ho vytlačí ze sedla. 
Poté se klapka uvolní a zařízení pracuje jako normální klapkový uzávěr. 
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Obr. č. 2 Samoplnící  zařízení (Dowell Schlumberger: Cementing technology) 

 

Centrátory 
  

V současnosti se používá velké množství pružinových druhů centrátorů a 
v zahraničí používaných košových centrátorů.  

 
Centrátory jsou zajištěny opěrnými kroužky, které jim zabraňují v posunu na 

pažnicové koloně. 

 

Škrabky 

 

Škrabky se používají k očištění vrtu. Rozlišujeme typy pro rotační pohyb kolony a 

pro projíždění. 
  

            První typ se používá tam, kde se předpokládá rotace pažnicové kolony při 
cementaci a druhý tam, kde se předpokládá v průběhu cementace pohyb pažnicovou 
kolonou nahoru a dolů. 

 

 

Cementační hlavy 

 
Cementační hlavy se nasazují na poslední pažnici a jsou předem osazeny 

cementačními zátkami, pokud to konstrukce cementační hlavy dovoluje. Přes cementační 
hlavy se proplachuje před cementací a provádí se celá cementace. 
 

Automaticky plnící  
pata s uzavírací 
zátkou hliníkového 
typu 

Otvorem plnící   pata 
s uzavírací klapkou 
hliníkového typu 

Otvorem plnící  
vsuvka s uzavírací 
klapkou  hliníkového 
typu 

Otvorem plnící  
vsuvka s uzavírací 
klapkou 
cementového typu 
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4.2 Cementace 

 

4.2.1 Příprava k cementaci (Instrukce MND SERVISNÍ a. s. ) 

 
Za přípravu vrtu k cementaci zodpovídá vrtmistr, kterého kontroluje operátor vrtu. 

Všechny pomůcky a zařízení potřebné k cementaci a vymykající se běžnému vybavení 
vrtné soupravy musí být připraveny včas (tj. do začátku zapouštění pažnic, případně do 
začátku míchání cementu). Zodpovědnost za přísun a přípravu těchto pomůcek a zařízení 
je uvedena v projektu vrtu. Výšky sloupce cementu pro úvodní, technické a těžební kolony 
jsou uvedeny v projektu vrtu (dnes se většinou cementuje až po povrch). Dodavatel 
cementačních prací zpracuje a předloží ke schválení výpočet cementace a technologický 
postup na cementaci. Výpočet cementace schválí operátor, technologický postup 
cementace schválí vedoucí pracovník.  
 
Výpočet cementace vychází z údajů v projektu vrtu a zpravidla obsahuje: 
 

a) způsob cementace, 
b) výpočet potřebného množství cementové suspenze dle předchozí kolony 

pažnic, aktuálního kavernogramu a výpočet nezbytného množství suchého 
cementu, 

c)  informace o únikových (štěpicích) tlacích v daném vrtu, 
d)  údaje o teplotním profilu vrtu, 
e) výpočet potřebného množství záměsové vody včetně stanovení potřebného 

množství případných přísad do záměsové vody a pokyny k jejich 
rozmíchání, 

f) určení množství oddělovací kapaliny (předlázně) a způsob její přípravy, 
g) výpočet množství výplachu začerpávaného za cementem do kolony pažnic 

(podle údajů vrtmistra o sestavě kolony pažnic), 
h) požadované vlastnosti předlázně a cementové suspenze, jež jsou měřitelné 

přímo na lokalitě v průběhu cementace (zejména hustotu), 
i) způsob přípravy předlázně a cementové suspenze (zejména, jde-li o        

komplikovanější receptury), 
j) způsob a čas začerpávání cementové suspenze do kolony a  způsob a čas   

zatláčení výplachu za cementem (zatláčení suspenze do mezikruží), 
k) určení potřebné litráže cementačního agregátu, vycházeje z požadovaného 

režimu toku suspenze v mezikruží a z doby čerpatelnosti suspenze, 
l) určení velikosti tlaku na počvě během cementace a předpokládaného vývoje 

tlaků na cementační hlavě, včetně max. přípustného tlaku při nárazu, 
zohledňujícího pažnice v koloně. 

 
Receptura cementové suspenze je zpracována dodavatelem cementačních prací 

nebo střediskem výplachového hospodářství a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám 
ve vrtu (např. teplota, křivost, chemismus podzemních vod, předpokládaná doba 
cementace, možnosti materiálového zabezpečení). Receptura cementové směsi musí 
obsahovat výrobní značku cementu, přesné názvy všech složek a příměsí a informaci o 
zdroji záměsové vody. 

 
K laboratorním zkouškám cementu pro cementaci dané kolony se použije cement   

a ostatní komponenty, které budou použity k cementaci. K přípravě suspenze v laboratoři 
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musí být použito výhradně záměsové vody z lokality. Odběr vzorku cementu k rozborům: 
minimálně 3kg z jedné zásilky. 

  
Záznam o výsledku laboratorních zkoušek obsahuje údaje o výsledné hustotě 

suspenze, počátku a době tuhnutí při požadované teplotě, reologických vlastnostech a 
doporučené době cementační přestávky. 

 
Počátek doby tuhnutí musí nastat co nejdříve po skončení čerpatelnosti (tj. po 

předpokládaném ukončení cementace kolony). Doba počátku tuhnutí měřená při zadané 
teplotě by neměla překročit předpokládanou dobu cementace o více jak 200%. Jako 
záměsové vody se doporučuje používat pitné vody. Použitelnost jiné vody z místních 
zdrojů na lokalitě musí být ověřena.  

 
K cementacím kolon se mohou kromě cementu předepsaného normou API používat 

standardní stavební cementy. Zakazuje se používat cement přestárlý, hrudkovitý nebo jinak 
znehodnocený. To platí zejména pro ty případy, kdy se k cementacím používá cement 
pytlovaný. 

  
Ostatní materiály a příměsi potřebné k cementaci musí být na vrtbě řádně uloženy a 

označeny, aby nedošlo k jejich záměně a ke znehodnocení. 
 
K určení teplotních poměrů ve vrtu pro rozbor cementu a stanovení receptury se 

bere 80% tzv. pracovní teploty karotáže, zjištěné při posledním EK měření nebo se 
stanovuje z průměru hodnot teplot naměřených dříve v dané oblasti (popř. může být použit 
jiný, přesnější způsob určování teploty ve vrtu pro účely cementace). 

 
Maximální výška cementového sloupce v mezikruží vrtu je, z technického hlediska, 

limitována množstvím cementu, zpracovatelného cementomíchacími agregáty v jedné 
dávce. Limitují-li výšku sloupce geologické podmínky (ztrátové obzory, produktivní 
obzor, nízký únikový – štěpící tlak), je nutno v projektu vrtu počítat s vhodným opatřením 
(např. použít dvoustupňové objímky, lehčený cement apod.) 

 
Úvodní kolony na všech vrtech a technické a těžební kolony na podzemních 

zásobnících plynu se zásadně cementují až po povrch. Hloubka hlavy cementu u ostatních 
typů vrtů je vždy upřesněna v projektu vrtu, v každém případě musí být hlava cementu 
minimálně 100m nad patou předcházející kolony. 

 
Dovolují-li to geologické a ložiskové poměry, doporučuje se k cementacím 

používat dva druhy suspenze, přičemž kvalitnější se zpravidla používá ve spodní části 
pažnicové kolony. Délka sloupce kvalitnější suspenze by měla být nejméně 300m.  
V dostatečném předstihu musí být podle receptur připravena záměsová voda a v ní 
rozpuštěny příslušné přísady. 
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4.2.2 Způsoby míchání cementové kaše 

 
Dnes jsou známy tři způsoby míchání cementové kaše: 
 
- recirkulační míchání, 
- míchání přes hydraulickou tryskovou míchačku, 
- míchání přes homogenizační nádrž. 

 

Míchání přes hydraulickou tryskovou míchačku 

 
V našich podmínkách se donedávna míchala cementová kaše přes tryskovou 

míchačku s násypkou. Tato míchačka pracuje na principu strhávání práškového cementu 
z násypky vodním paprskem, vycházejícím z trysek. Směs cementu s vodou se 
homogenizuje v trubce, přes kterou se dopravuje do nádrže cementačního agregátu. 
Míchačka je opatřena jednou tryskou, která je připojena na přívod vody a jednou centrální 
tryskou se zvláštním přívodem vody. Centrální tryska může pracovat samostatně nebo 
spolu s bočními tryskami. Tato konstrukce umožňuje přizpůsobit práci míchačky 
příslušným provozním podmínkám. 

 
Hustotu cementové kaše můžeme seřídit v míchačce za provozu, a to buď změnou 

množství vody přiváděné do míchačky nebo změnou počtu trysek, které se zapojí do 
činnosti. Dále je možno směs cementu s vodou ztekucovat zavedením vody.  

Původní, ruční sypání cementu do míchačky, zastoupilo použití cemento-míchacího 
agregátu, hovorově nazývaného „bunkr“. Toto mobilní zařízení může převážet 10 tun 
cementu a v místě cementace se do něj může doložit dalších 10 tun. Vyprazdňování 
zajišťuje šnekový podavač poháněný motorem podvozku přímo do násypky maximální 
rychlostí 2,5 tuny cementu za minutu. Zahraniční firmy používají velké agregáty o kapacitě 
40m³ volně loženého cementu s maximální rychlostí sypání 4 tuny cementu za minutu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.č.3 Tryskové míchání s trychtýřem (J.Schneiderwind) 
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Míchání přes homogenizační nádrž 

 
Při tomto způsobu míchání se používá homogenizační nádrž, která se naplní vodou, 

ve které jsou rozmíchány cementační přísady. Po rozmíchání přísad započne míchání 
cementové kaše. Homogenizační nádrž je vybavena tryskami a podávací rourou cementu. 
Při této metodě míchání se k plnění používá vzduch, který podává sypký cement 
z cementových sil, umístěných na vrtu, přímo do tryskového zařízení. Cementační agregát 
je sáním připojen na homogenizační nádrž a míchá záměsovou vodu přes trysku 
s cementem zpět do nádrže. Míchání je ukončeno až po dosažení požadované hustoty 
cementové kaše, která je měřena hustoměrem nebo ručně na váze (obr.č.4).   

 

  
Obr.č.4 Míchání přes homogenizační nádrž (Preston L.Moore,1988) 
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Recirkulační míchání 
 
Tento způsob míchání bude popsán v kapitole 5.2.3 
 

5 
 

Obr.č.5 Recirkulační nádrž (Preston L.Moore,1988) 

 

4.3 Zabránění migrace plynu v mezikruží po cementaci 

 
Migrace plynu po cementaci je dlouhodobým problémem při konstruování vrtů. 

V našich podmínkách se migrace vyznačuje tlakem v mezikruží po vytuhnutí cementu. 
Tento příklad je lepší verzí tohoto problému. S druhou, horší, verzí se setkávají především 
kolegové v Mexickém zálivu a na jiných mělkých vrtech, kde plyn vytlačí cementovou 
kaši v gelovém stavu z vrtu. To se stává z jednoho důvodu. Cementová kaše na konci 
tuhnutí zgelovatí a ztrácí hydrostatický tlak ve vrtu. Ten drží tlak plynu v ložisku pod 
kontrolou a dochází k migraci plynu. V historii se zabraňovalo migraci plynů přidáním 
expandérů do záměsové vody, což ovšem nebylo stoprocentně účinné. V současnosti se u 
nás jako osvědčený způsob zabránění migrace používá přidání „gasbloků“ do záměsové 
vody. „Gasblok“ zabraňuje filtraci vody z cementové kaše, což způsobuje, že na konci 
čerpatelnosti dochází k rychlému ztuhnutí cementové kaše a plyn nemigruje. Toto je 
metoda, která se osvědčila a používáme ji v MND SERVISNÍ a.s.  

 
Další způsob zabránění migrace je použití zapažnicových pakrů. Pakr se umísťuje 

nad ložisko a na konci cementace se natlačí. Tento tlak se v pakru udržuje po celou dobu 
tuhnutí. Uvedenou metodu v MND SERVISNÍ a.s. nepoužíváme.  

 
U hlubších vrtů se zabraňuje migraci plynu v cementu vícestupňovou cementací, za 

použití některé z výše uvedených metod. První stupeň cementace se provádí za použití 
cementové směsi o větší hustotě, kdy je dvoustupňová vsuvka umístěna nad ložisko 
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s vysokým tlakem, ze kterého hrozí migrace plynu po cementaci. Hydrostatický tlak proti 
tomuto ložisku udržuje sloupec výplachu v mezikruží. 
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5. Nové směry v technologii provádění cementace vrtů k zabránění migrace  plynu 

(chemické, mechanické, a pulsováním) - aplikace na podmínky MND SERVISNÍ a.s. 

 
V této kapitole popíši způsob cementace pažnicových kolon na vrtech hloubených 

při průzkumu na přírodní uhlovodíky, jejich těžbu, podzemní zásobníky plynu, respektive  
hloubení dalších speciálních druhů vrtů, systém a možnost použití TCP, technologické a 
technické vybavení a způsob kontroly kvality cementace v MND SERVISNÍ a.s. 

 

5.1 Opatření k zajištění kontaktu cementu se stěnou vrtu 

 
Kvalitní kontakt cementu se stěnou vrtu předpokládá odstranění výplachové 

(filtrační) kůry ze stěny vrtu, a to těsně před zaplněním mezikruží cementovou suspenzí. 
Toho lze dosáhnout prostředky mechanickými (škrabky), chemickými (předlázně před 
cementem), reologickými (úprava vlastností výplachu) a hydraulickými (tokové poměry ve 
vrtu). Velmi příznivý vliv má centrování vrtu pomocí centrátorů. U kolon pažených přes 
plynové obzory (zvláště pak v oblastech, které jsou známé projevy plynu v mezikruží po 
cementaci) je výhodné používat expandující cementové směsi nebo např. směsi typu          
„ Gasblok“.  

 
Chemický způsob odstraňování výplachové kůry spočívá v začerpání předlázně 

před cementem. Doporučená výška sloupce předlázně v mezikruží je až 30m a doba 
kontaktu předlázně s horninou minimálně 10min. Množství předlázně (resp. její hustota) 
však nesmí nepříznivě ovlivnit tlakové poměry ve vrtu, a to ani po skončení cementace 
(týká se především mělkých vrtů úvodních kolon, vrtů vrtaných s vyšší hustotou výplachu 
apod.). 

 
Reologické prostředky jsou založeny na výrazném snížení reologických vlastností 

výplachu (dynamické viskozity a meze toku), nejlépe použitím centrifugy nebo aditiv. 
Reologické parametry výplachu by měly být nižší než u cementové suspenze. 

 
Při návrhu receptury cementové směsi a rychlosti jejího začerpávání je nutno 

upřednostnit hydraulicko-tokové parametry, umožňující dosažení kvalitního vytěsnění 
výplachu cementem. Při použití cementových směsí o vyšší hustotě a zvýšených 
požadavcích na kvalitu směsi musí být určen způsob její homogenizace.   

    

5.2 Příprava k cementaci 

 

Příprava k cementaci je popsána v kapitole 4.2.1. V této části je věnována 

pozornost technickému a technologickému vybavení používanému před a při cementaci. 

 

5.2.1 Centrace pažnicových kolon, výpočet cementace a technologický postup    

         při cementaci 

 
Technolog cementačních prací stanoví rozmístnění vsuvek v pažnicové koloně a 

předloží operátorovi návrh rozmístnění centrátorů pažnicové kolony, který zpracovává na 
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základě inklinometrického a kavernometrického měření v novém programu CentraDesign, 
vyvinutém firmou Pegasus Ventures, Inc. v Houstonu, (USA). Tento program dle 
zadaných informací rozmístí centrátory tak, aby pažnicová kolona byla dokonale 
vycentrovaná pro kvalitní cementaci. Minimální vycentrování pažnicové kolony pro 
úspěšnou cementaci je 70%. V našich podmínkách se nám daří vycentrovat pažnicové 
kolony minimálně na 80%. 

 
Technolog cementačních prací dále připraví a předloží výpočet cementace a 

technologický postup cementace. Tento zpracuje v programu CEMPro, vyvinutém taktéž 
výše uvedenou firmou.  Program CEMPro po zadání základních parametrů nasimuluje 
předpokládaný průběh cementace, vypočte objemy vrtu a vypočítá množství předlázně, 
cementové kaše (i záměsové vody) a výplachu, který se zatlačí za cementem. Navrhne 
tlakový a časový průběh cementace.  

 

5.2.2 Laboratorní zkoušky cementové směsi 

 
Rozbor cementové směsi se provádí z cementu a vody dovezené na místo 

cementace. Z odebraných vzorků se zamíchá cementová směs na míchačce cementové 
směsi dle norem API, kdy se postupně do vody přidává cement. Míchačka po dobu 15ti 
sekund míchá rychlostí 4.000 otáček/min. a po 15ti sekundách zvýší rychlost na 12.000 
otáček/min. Cementovou směs míchá celkem 50 sekund. Reologii je měřena na 
viskozimetru OFITE MODEL 900, který je uzpůsobený na výplach i cementovou směs. 
Viskozita cementové směsi se měří při  300, 200, 100, 60, 30, 10, 6, 3 ot./ min. 

  
          Viskozimetr si automaticky ubírá otáčky, vyhodnotí průměr při jednotlivých 
otáčkách a celkový průměr. Při testu je použit „termocup“, který zahřívá cementovou směs 
na předpokládanou teplotu ve vrtu. Dále je měřena filtrace cementové kaše, a to tak, že se 
stlačí cementová směs v nádobě tlakem 0,7MPa a změří se objem filtrátu za určitý čas (tzv. 
volnou vodu). V dnešní době laboratorně se provádí testy cementů na registračním 
atmosférickém konzistometru Chandler Engineering typ 1250.  
Aparát je používán ve spojitosti se zkouškou doby tuhnutí. 
 
Popis konzistometru Chandler Engineering 
 

Registrační atmosférický konzistometr Chandler Engineering, typ 1250 obsahuje 
nerezovou vodní lázeň se dvěma kontejnery na cementovou kaši. Kontejnery s cementovou 
kaší rotují zasunutím kolíků víka s výřezy do rotující kladky. Rotující kladka je poháněna 
motorem, který je z výrobního závodu nastaven na 150 otáček/min. Řemen také pohání 
vrtulku, promíchávající vodní lázeň. 

 
Přístrojová krabice s odmontovatelným předním panelem obsahuje regulátor vody 

ovládaný mikroprocesorem, který slouží také jako digitální teploměr. Regulátor teploty 
ovládá relé, které řídí ohřívač o výkonu 1.500W. Typ 1250 má také chladicí spirálu jako 
standardní komponent. 

  
Osvícené spínače, které slouží také jako jističe, jsou instalovány na předním panelu. 

Funkce jističů u těchto spínačů eliminuje potřebu in-line pojistek. 
 
Typ 1250 ukazuje konzistenci (hustota, soudržnost a hutnost) a teplotu na lineárním 

diagramu, montovaném na panelu. Tento typ také zahrnuje zvukové poplachy, které se 
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ozvou při dosažení nastavené hodnoty viskozity. Poplachové body jsou individuálně 
nastavitelné na registru. 

 
Konzistence cementové kaše je vyjádřena v jednotkách konzistence Bearden, kde 

100 Beardenů je rovno vychýlení pružiny, vznikající kroutícím momentem 2.080 
gramcentimetrů (400 g hmotnosti), používající kalibrační zařízení na principu hmotnosti 
známého závaží. 

 
Tento typ se snadněji kalibruje potenciometrem „kalibrace konzistence“, který je 

umístěn na zadní straně panelu. 
 
Vlastnosti a výhody tohoto přístroje  
 

- teplota je měřena velmi přesně, díky použití regulátoru teploty, ovládaného řídícím 
mikroprocesorem, 

- rychlost vzestupu teploty vodní lázně může být řízena tak, aby vyhovovala 
požadavkům specifikace API Spec.10 A/B nebo jinému požadovanému teplotnímu 
gradientu, 

- nerezová nádoba vodní lázně zajišťuje dlouhou, bezproblémovou životnost 
v normálně korozívním testovacím prostředí cementu, 

- provozní jednoduchost snižuje možnost chyb operátora nebo chyb vzniklých jako 
důsledek krátkého zaškolení nových operátorů, 

- jednotky jsou konstruovány na bezproblémovou laboratorní funkci ve vrtném 
provozu, 

- přímý odečet kroutícího momentu umožňuje okamžité určení viskozity (hustoty, 
soudržnosti a hutnosti) cementové kaše v jednotkách Bearden , 

- standardní kalibrace závažím je jednoduchá, rychlá a pomáhá zvyšovat přesnost 
měření, 

- je udržována konstantní teplota motorickým mícháním vodní lázně, čímž jsou 
eliminována jakákoliv teplejší místa na kontejnerech s cementovou kaší, 

- otáčky kontejneru cementové kaše jsou udržovány konstantní sestavou poháněcího 
motoru a jsou z výrobního závodu nastaveny na 150 ot./min., 

- volba proměnných otáček je k dispozici pro studie za jiných otáček kontejneru 
s cementovou kaší, než je stanovených 150 ot./min., 

- vnitřní chladicí spirály dávají možnost rychlého ochlazení cementové kaše, 
- vybavení registračním zařízením na lineárním záznamu poskytuje stálý zápis 

teploty a viskozity, 
- viskozitní poplach může být nastaven na rozmezí od méně než 30 Bearden do 100 

Bearden. Poplach upozorní operátora k zápisu údaje, protože bylo dosaženo 
specifické viskozity nebo k podniknutí jiné akce. 
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5.2.3 Strojní a technické zařízení pro cementace 

 

Cementační agregát 
 

  
Obr. č. 6 Cementační agregát CPT - 800D (foto Novotný 2003) 
 
Pro cementace úvodních, technických a těžebních pažnicových kolon byl dle našich 

požadavků a podmínek sestaven americkou firmou TEM® cementační agregát typ  
CPT - 800D (viz obr. č. 7). Tech. parametry jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

Zásobníky cementu 

 
Pro účely cementace se používají dva typy cementových sil. Cementové silo české 

výroby, které pro MND SERVISNÍ a.s. vyrobila firma ZVVZ Milevsko dle požadavků 
k dopravě cementu do míchače cementačního agregátu. České silo má obsah 21 m³ a může 
být naplněno 25 tunami sypaného cementu. Druhý typ sila používaného v MND 
SERVISNÍ a.s. je silo francouzské výroby o obsahu 40 m³, které je pronajaté od firmy 
Dowell Schlumberger. 

 

 

Kompresor 

 
Kompresor byl zakoupen od firmy ATLAS COPCO a je používán na plnění 

zásobníku cementu vzduchem. Kompresor je opatřen regulátorem tlaku, který udržuje 
nastavený tlak 0,2 MPa po celou dobu cementace. Při snížení tlaku kompresor zvýší otáčky 
a udržuje tlak na nastavené hodnotě. 
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Cementační hlavy 

 

Jelikož se cementují úvodní a těžební kolony dvou rozměrů, vlastní MND Servisní 

a.s. dvě cementační hlavy. První hlava se používá na pažnicové kolony o rozměru 9 ⅝“ 

(229 mm) a je možno do ní připravit dvě cementační zátky. Druhá cementační hlava se 

používá na pažnicové kolony o rozměru 7“ (178 m, obr. č. 8) a je možno do ní taky 

připravit spodní i vrchní cementační zátku . 
 

 
Obr. č. 7 Cementační hlava (Dowell Schlumberger,1984) 

  

Cementační zátky a vsuvky 

 
MND SERVISNÍ a.s. používá cementační zátky a vsuvky firmy Weatherford.        

             

5.3 Cementace pažnicových kolon prováděné firmou MND SERVISNÍ a.s. 

  
Primární cementace se provádí cementačním agregátem CPT - 800D. Agregát 

míchá cementovou kaši kontinuálně, kdy se mu pomocí stlačeného vzduchu dopravuje 
volně ložený cement ze zásobníkových sil.  

 
Primární cementace se v našich podmínkách provádí třemi způsoby: 
 

- jednostupňová cementace,  
- jednostupňová cementace se dvěma druhy cementu, 
- dvoustupňová cementace se dvěma druhy cementu. 

 

Jednostupňová cementace 

 
Tento způsob cementace se používá při cementaci úvodních kolon do hloubek 

700m. Je vrtán je většinou dlátem o průměru 311 mm, ale i větším (445 mm). 

TĚLO 

ZÁTKA  

 

VÍKO 
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 Po zapažení vrtu do konečné hloubky je našroubována na ústí pažnic cementační hlava a 
je zahájena cirkulace. Před cementací operátor určí litráž a dobu proplachování. 
 

Technik výplachového hospodářství určí potřebné množství chemikálií a jejich 
správné dávkování do záměsové vody a předlázně, dle předem provedeného rozboru a 
dohlíží na správné dávkování a hustotu cementové směsi při cementaci.      

  
Při cementaci úvodní kolony se cementuje jedním typem cementu až po povrch. 

Záměsová voda se míchá v předem připravené homogenizační nádrži. Předlázeň je 
míchána v nádržích cementačního agregátu. Přesný objem cementové směsi je stanoven 
změřením aktivního množství cirkulujícího výplachu po dohodě s vedoucím operátorem. 
 

Před začátkem cementace se provádí zkoušku tlakového rozvodu agregátu na 
těsnost, po dobu 10 minut, na tlak očekávaný na konci cementace, plus 50% (s 
přihlédnutím k maximálnímu tlaku nejslabšího článku systému). Po odtlakování tlakového 
rozvodu je začerpána předlázeň, odšroubuje se cementační hlava, vhodí se spodní zátka a 
našroubuje se zpět cementační hlava. Poté začne míchání cementové směsi požadované 
hustoty a požadovaného množství, která se začerpá do vrtu. Záměsovou vodu si bude 
podávat agregát z homogenizační nádrže podávacím čerpadlem. Po domíchání předem 
určeného objemu cementové směsi se na cementační hlavě uvolní předem vložená horní 
zátka a zatlačí se za ní výplach až po náraz podle daných zatláčecích rychlostí a objemů.  

 
            Před dokončením se zatláčení zpomalí, aby bylo možné včas zachytit náraz. 
Nakonec se provede zkouška hermetičnosti pažnic tlakem 10MPa po dobu 10 minut, kde 
dovolený pokles je na 9,6MPa. Vyzkouší se funkce zpětných ventilů odpuštěním tlaku a 
v případě nefunkčnosti zpětných ventilů se po dobu cementační přestávky ponechá 
cementační hlava otevřená. Délka cementační přestávky je stanovena operátorem podle 
rozboru cementové směsi.  

 

Jednostupňová cementace se dvěma druhy cementu 

 
Tento typ cementace je využíván většinou při cementacích technických kolon, 

přičemž se cementuje kontinuálně se dvěma typy cementů.  
 

Postup: 
 

Po zapažení vrtu do konečné hloubky je našroubována na ústí pažnicové kolony 
cementační hlava a zahájí se cirkulace. Před cementací operátor určí litráž a dobu 
proplachování. 

 
            Technik výplachového hospodářství určí potřebné množství chemikálií a jejich 
správné dávkování do záměsové vody a předlázně dle předem provedeného rozboru a 
dohlíží na správné dávkování a hustotu cementové směsi při cementaci.      
  

Při cementaci jsou použity dva druhy cementové kaše. Pro každou z nich je 
připravena záměsová voda o jiném složení. První záměsová voda pro cementovou směs 
TAIL se připraví v barytovací nádrži. Nádrž je součástí výplachového systému soupravy. 
Barytovací nádrž se předem naplní čistou vodou a poté je přes „ barytku“ přidáno potřebné 
množství chemikálií. Druhá záměsová voda pro cementovou směs Lead je míchána 
v homogenizační nádrži přes „jet systém“ cementačního agregátu CA700, přes který se 
přidá potřebné množsví chemikálií. Záměsová voda zde zůstane za stálého míchání až do 
začátku cementace. Přesná množství obou záměsových vod (resp. cementových směsí) 
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jsou stanovena změřením aktivního množství cirkulujícího výplachu (vhozením 
polystyrenové kuličky do vrtných tyčí, chytané poté na sítech) a po dohodě s vedoucím 
operátorem.  

 
           Před začátkem cementace provedeme zkoušku tlakového rozvodu agregátu na 
těsnost po dobu 10 minut na tlak očekávaný na konci cementace, plus 50% (s přihlédnutím 
k maximálnímu tlaku nejslabšího článku systému). 
 

Poté namícháme předlázeň dle receptury v nádržích cementačního agregátu, 
začerpáme do vrtu, odšroubujeme cementační hlavu, vhodíme spodní zátku a 
našroubujeme zpět cementační hlavu. Po našroubování cementační hlavy začneme míchat 
cementovou směs LEAD požadované hustoty a množství a začerpáme směs do vrtu. 
Záměsovou vodu do agregátu podává z barytovací nádrže přeplňovací čerpadlo ze 
soupravy. Po namíchání požadovaného množství lehké cementové směsi uzavřeme přívod 
prvního typu cementu ze sila a otevřeme přívod z druhého sila, které obsahuje druhý typ 
cementu. Vše je připraveno tak, aby tato výměna nepřerušila začerpávání cementové směsi 
do vrtu. Při míchání druhé cementové směsi si podává cementační agregát záměsovou 
vodu z homogenizační nádrže podávacím odstředivým čerpadlem. 

 
Po ukončení míchání uvolníme horní cementační zátku, která je připravena 

v cementační hlavě. Za zátkou zatlačíme výplach o předem propočteném objemu a při 
dokončování zatláčení zpomalíme, aby bylo možné včas zachytit náraz. Nakonec 
provedeme zkoušku hermetičnosti pažnic tlakem 10MPa po dobu 10 minut. Dovolený 
pokles je na 9,6MPa. Vyzkoušíme funkci zpětných ventilů odpuštěním tlaku a v případě 
nefunkčnosti zpětných ventilů ponecháme po dobu cementační přestávky uzavřenou 
cementační hlavu. Délka cementační přestávky je stanovena operátorem podle rozboru 
cementové směsi.  

 

Dvoustupňová cementace se dvěma druhy cementu 

 
Dvoustupňové cementace se provádí na těžebních pažnicových kolonách, na vrtech 

s úhybem nebo horizontálních vrtech. Dalším důvodem použití je zabránění migraci plynů 
v mezikruží. 

 
Postup: 
 

Po zapažení vrtu do konečné hloubky se našroubuje na ústí pažnicové kolony 
cementační hlava a zahájí se cirkulace. Před cementací operátor určí litráž a dobu 
proplachování. 

 
Technik výplachového hospodářství určí potřebné množství chemikálií a jejich 

správné dávkování do záměsové vody a předlázně dle předem provedeného rozboru a 
dohlíží na správné dávkování a hustotu cementové směsi při cementaci. 

 
Při cementaci1.stupně se používá cement třídy G, záměsová voda se připravuje v 

homogenizační nádrži (premixu). 
 
Jako první se namíchá záměsová voda pro cementovou směs TAIL, v potřebném 

množství a složení. Homogenizační nádrž je předem naplněna čistou vodou (použitou při 
rozboru). Poté přimícháváme potřebné množství chemikálií v daném pořadí. Zde zůstává 
záměsová voda za stálého míchání až do začátku cementace. 
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Následně se v barytovací nádrži namíchá předlázeň MUDPUSH a natáhne se do 
jedné nádrže cementačního agregátu. V druhé nádrži agregátu se namíchá druhá předlázeň 
CW100 (chemical wash). Tímto je ukončeno míchání záměsové vody a předlázní. 

 
Před začátkem cementace se odtlakuje tlakový rozvod agregátu na těsnost po dobu 

10 minut na tlak očekávaný na konci cementace, plus 50% (s přihlédnutím k maximálnímu 
tlaku nejslabšího článku systému). 

 
Na začátku cementace se zatlačí obě předlázně dle navržených rychlostí do vrtu. 

Dále uvolníme první oddělovací zátku. 
 
Po uvolnění zátky se začne kontinuálně míchat cementová směs TAIL požadované 

hustoty a napřímo se začerpává daný objem cementové kaše do vrtu. Následuje uvolnění 
předem připravené zátky z cementační hlavy. Poté se zatlačí cementová směs výplachem 
až po náraz zátky. Před dokončováním zatláčení se zpomalí, aby bylo možné zachytit včas 
náraz. Po nárazu je cementace ukončena, odpustí se tlak, a zkontroluje se funkčnost 
zpětného ventilu. Následně se provede se zkouška hermetičnosti pažnic tlakem dle tabulek. 

 
Odšroubuje se cementační hlava, vhodí cementační bomba a cementační hlava se 

opět našroubuje. V okamžiku, kdy bomba dopadne do dvoustupňové objímky, cementační 
agregát zatlačí tlakem cca 7MPa, otevře dvoustupňovou vsuvku a odpláchne přebytečný 
cement. Po celou dobu cementační přestávky se proplachuje čerpadly soupravy. 

 
Během cementační přestávky cementační tým provádí přípravu na druhý stupeň 

cementace. Důkladně se vyčistí premix pro přípravu záměsové vody pro cementaci 
druhého stupně a namíchá se v něm záměsová voda pro cementovou směs LEAD, 
v potřebném množství a složení. Zde se bude míchat až do začátku cementace. 

 
V nádrži cementačního agregátu se namíchá předem dané množství předlázně 

CW100.  
 
Na začátku cementace se začerpá předlázeň CW100 do vrtu a spustí spodní 

oddělovací zátka, kterou jsme přichystali do cementační hlavy během přestávky před 
cementací. Poté se začne míchat cementová směs LEAD. 

 
Cementová směs LEAD se míchá z dováženého cementu Rohožník ze Slovenska. 

Cementační agregát si podávacím odstředivým čerpadlem podává záměsovou vodu 
z premixu, míchá cementovou směs a kontinuálně zatláčí tuto směs do vrtu. Po namíchání 
a zatlačení předem daného množství cementové směsi se v cementační hlavě uvolní druhá 
uzavírací zátka a za ní se zatláčí předem dané množství výplachu, při daných zatláčecích 
rychlostech. Před dokončováním zatláčení zpomalíme rychlost, aby bylo možno zachytit 
včas náraz a  dvoustupňová objímka se uzavře tlakem cca 8MPa. 

 
Provede se zkouška hermetičnosti pažnic tlakem daným v tabulkách. Maximální 

povolený pokles je 5%. 
 
Ihned po cementaci se usadí pažnicová kolona do klínů. Cementační přestávka 

probíhá při otevřeném ústí a její délka je stanovena operátorem dle rozboru cementové 
směsi.  
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5.4 Závěrečné práce po cementaci s použitím TCP 

 

Shrnutí 

 
        V TCP (Top Cement Pulsation) technologii jsou aplikovány nízko-frekvenční tlakové 
impulsy (s užitím stlačeného vzduchu nebo vody na vrchní vrstvu cementu v mezikruží 
sondy poté, co je vrchní cementační zátka zaražena a čerpání přestane. Cílem je redukovat 
tuhnutí cementové kaše a minimalizovat dobu přeměny cementu, aby se zabránilo migraci 
vrstevních medií za pažnicemi po cementaci 
 
        Cílem této kapitoly je seznámit se s touto technologií a využití TCP pro udržení 
přenosu hydrostatického tlaku v cementovém sloupci  
 
        Relativně malý tlakový impuls může obnovit tlak na počvě, který se ztratil díky 
zgelovatění cementu. Obnovený tlak také může být udržován i poté, co je impuls 
odstraněn.  
 
        Cementová reologie a geometrie vrtu jsou nejdůležitějšími faktory při kontrole šíření 
impulsu.  
 
        Návrh na rozvržení postupu TCP byl vyvinut za použití dvou kritérií: selektivní 
minimalizace přechodového času při tvrdnutí cementu a udržení převáženého tlaku 
hloubky vrtu. Selektivní kontrola přechodového času vyžaduje různé vysoké vibrace 
takovým způsobem, že délka oddělování cementu podstupující přechod může být kdykoli 
minimalizována. Během této doby zbývající cementový sloupec podstoupí vibrace a 
udržuje hydrostatický tlak. Plán vibrací by měl také poskytovat dost vysokou amplitudu 
tlakového impulsu, aby udržel převážení hloubky vrtu dokonce, když je ve stejnou dobu 
celý sloupec cementové kaše v  přeměně. 

 

Základní informace 

 
         Průtok po cementování nastane, když plyn nebo voda z propustných vrstev naruší 
čerstvě položený cement a přesouvá se ve vrtném mezikruží směrem nahoru.  Tento jev 
může vytvořit potenciální nebezpečný povrch nebo podzemní erupce, ztrátu celistvosti vrtu 
a znečištění životního prostředí nebo migrace médií a trvalý tlak na mezikruží, což vede 
k neschopnosti likvidace vrtu. Nápravné řešení časného průtoku po cementování tlakovou 
cementací je proveditelné, ale nákladné. Avšak, zpožděný průtok po cementování je 
obtížné napravit, protože obvykle nastane v těžící sondě, kde pažnicové (krytové, obalové) 
mezikruží nemůže cirkulovat. Proto je rozhodující se raději zaměřit na zamezení průtoku 
v mezikruží po cementování než bojovat s problémy. 
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5.4.1 TCP metoda (Top Cement Pulsation Method) 

 
        Tato metoda je rozšířením aplikace prstencového tlaku na povrch cementového 
sloupce. Namísto aplikace konstantního tlaku, jsou tlakové impulzy aplikovány na povrch 
utěsněného mezikruží. Cílem je udržet cementovou kaši v tekutém stavu tak, aby nepoklesl 
hydrostatický tlak. Jakmile jsou vibrace ukončeny, kaše vytvoří strukturu vysoce odolnou 
proti jakýmkoliv deformacím. Tímto se minimalizuje přechodový čas cementové kaše. 
Další potenciální výhodou této technologie je vylepšené měření vazby cementu. Zařízení 
používající se k reciprocitě kaše je jednoduché a levné. Obr. 4 ukazuje diagram použití 
zařízení. 
 
        Použité zařízení se skládá ze vzduchového/vodního kompresoru a zpětného ventilu. 
Vzduch nebo voda jsou během 5 sekund stlačeny a vtlačeny do uzavřeného mezikruží. 
Jakmile tlak dovrší hodnoty 0,7 MPa, zpětný ventil se otevře a vzduch/voda se vyčerpá. 
Výfukový cyklus (takt) trvá asi 5 sekund a kompletní cyklus asi 10 sekund. Během 
kompresového cyklu se cementový sloupec bude pohybovat směrem dolů díky 
stlačitelnosti cementové kaše a rozšíření vrtané sondy stejně tak jako díky stlačení pažnice. 
Přispění pažnice může být zanedbáno díky aplikaci malého tlaku. 
 
        CBL zacementované sondy, kde byla aplikována metoda TCP je konsistentně lepší 
spojení ve srovnání s těmi, kde cement tuhl neporušený. S touto metodou tekutost kaše je 
monitorována pravidelným měřením průtočného množství vody nebo plynu 
napumpovaného do mezikruží, aby tlak vzrostl na hodnotu 0,7 MPa. Stlačitelnost systému 
získaná takovým způsobem se ukázala být 2 až 3x větší než stlačitelnost vody pro dané 
mezikruží. Na obr. č. 10 je znázorněna změna stlačitelnosti díky tuhnutí cementu, 
stanovená pozorováním množství kapaliny vtlačené do mezikruží. Relativně krátká doba 
tuhnutí pravděpodobně způsobená vysušením kaše byla zaznamenána jako příčina 
rapidního poklesu systému stlačitelnosti. Avšak jsou zde další možné mechanismy: 
utlumení tlakové vlny tuhnutím cementové kaše; pokles stlačitelnosti cementu díky jeho 
tuhnutí; a neschopnost cementové kaše efektivně přenášet horizontální napětí díky její 
tvárnosti (plasticitě). 
 
 

                  
 
     Obr. č. 8 - Způsob použití zařízení metodou TCP (LSU, 2000) 
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Annular seal – těsnění (ucpávka) mezikruží 
Exhaust – výfuk  
Compressed air – stlačený vzduch 
Air pulse generator – vzduchový generátor impulsů 
Drilling mud – výplach 
Cement slurry – cementová kaše  
 

                     
Obr. č. 9 – Změna amplitudy top cementu během TCP působení na mělkou sondu 
v Perském zálivu (Haberman, 1997) 
 
- top displacemenent – nejvyšší vytěsnění 
- time - čas 

 

 

5.4.2 TCP modeling (modelace) a koncepce konstrukce 

 
Při terénním testování TCP technologie LSU byly zapuštěny manometry v různých 
hloubkách mezikruží a ovládací zařízení reagující na změny tlaku v hloubce vrtu 300 stop 
(91,44 m) užitím individuálních tlakových impulzů ukázalo zvýšení tlakové amplitudy 
s rostoucí hloubkou. Pozorování naznačovala, že šíření tlakových impulzů bylo 
kontrolováno zesilovacím mechanismem, který byl silnější než mechanismus útlumu. 
Jediným možným zdrojem zesílení takových impulzů může být přisouzen potenciální 
energii uložené v cementovém sloupci v procesu cementové gelatinizace. Tato energii se 
uvolňuje šířeným tlakovým impulzem. Avšak uvolňování energie je limitováno a je závislé 
na hloubce a velikosti počátečního tlakového impulzu. Na druhé straně, silné a velice časté 
impulzy mohou destabilizovat vrtanou sondu. A proto, za účelem konstrukce této 
technologie, je potřeba vyvinout matematický model popisující vztahy mezi parametry 
spouštění impulzu, šířením a tlumením v závislosti na hloubce vrtu. 
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Model pro TCP konstrukci  

 
        Koncept modelu vychází z terénních průzkumů LSU ukazující zesílení jednotlivého 
tlakového signálu aplikovaného na horní část cementového sloupce namísto intuitivně 
očekávaného utlumení tohoto signálu s rostoucí hloubkou. 
 
        Zesílení tlakového signálu se může přičítat rapidnímu prolomení pevnosti gelu a 
uvolnění potenciální energie (ztráta hydrostatického tlaku) nahromaděné v cementovém 
sloupci. Nahromadění energie vychází ze sestupného pohybu cementového sloupce, který 
je opačný díky vývinu pevnosti gelu. Pohyb se objevuje v objemové ztrátě probíhající ve 
sloupci cementové kaše a její vnitřní smršťování. Předpokládá se, že na základě aplikace 
usmyknutí, statická hodnota meze toku suspenze je redukována na jeho dynamický 
ekvivalent. Statická mez toku představuje maximální hodnotu smykového napětí 
vyskytující se krátce před tím, než se usmykne statická struktura. Na druhé straně 
dynamická mez toku (YP) představuje smykové napětí, které musí být překonáno, aby se 
zahájil výtok značně později poté, co byla ustřižena struktura. 
 
        Redukce meze toku ze statické na dynamickou může být zdrojem částečného 
obnovení hydrostatického tlaku ve sloupci, meze, která bude  funkcí rozdílu mezi dvěmi 
mezemi toku. 
  
        K odvození modelu je brána v úvahu rovnováha sil popisující pohyb 
jakéhokoli průřezu cementovým sloupcem v mezikruží vrtu, viz. následující: 
 
Gradient tlaku (nahoru) – Váha kapaliny (dolů) – Tlak stěny (nahoru) – Setrvačná síla 
(nahoru) = 0 
 
nebo,  
 

-δp/ δz + g ρ(p) - δpf/ δz - ρ δ2uz/δ t2 = 0       (3) 
 

kde: 
p = tlak 
z = hloubka 
g = gravitační zrychlení  
pf = tlak čelící pohybu suspenze 
t = čas 
uz = vertikální posun 
ρ = hustota 
 
Zanedbání přechodných jevů a související tlak proti toku, pf proti mezi plasticity 
(průtažnosti) Y v následujícím vzorci: 
 

dp = (g ρ - 4Y/ ∆D) dz        /MPa/    (4) 
 
Kde:  
 
Y - mez plasticity nebo mez toku  
∆D - rozdíl prstencového průměru (kružnice) 
Z - definice stlačitelnosti, hustota může být vyjádřená jako následující funkce tlaku: 
 

ρ = ρo ec(p - p
0) = ρo 

ec ∆ p         /MPa/    (5) 
 



Bc. Zdislav Zubatý: Cementace vrtů a využití “Top Cement Pulsation“ technologie v ČR 
 

2010  40 
 

Tlak jako funkce hloubky může být vyjádřena v diferenciální formě tímto způsobem: 
 

dp = (g ρ o ec p - 4Y/ ∆D) dz       /MPa/       (6) 
 
kde: 
 
c = stlačitelnost 
p0 = nejvyšší tlaková amplituda  
ρo = hustota vrchního cementu  
 
Sjednocení (6) dává tlak v hloubce takto: 
 

0∫p(dp/ec ∆ p) = (g ρ o ec ∆ p - 4Y/ D) zo ∫zdz    /MPa/       (7) 
 
nebo 
 

ec D p - 1 = -c (g ro - 4Y/ D) (z - zo )     /MPa/       (8) 
 
nebo  
 

p(z) = po - (1/c) ln[1 - c m (z-zo)]    /MPa/       (9) 
 

kde: 
 
zo = hloubka v horní části úroku  
 

m = g ro - 4Y/ ∆D    /Kg/     (10) 
 
        Vzorec 9 popisuje tlak v hloubce pro suspenzi mající rovnoměrnou hodnotu 
konstrukční pevnosti v celém mezikruží. Kdyby byla stlačitelnost v soustavě  vrtné 
suspenze malá, vzorec 5 může být zjednodušen použitím Tailorova seriového rozšíření 
kolem bodu (p, ρ) jako :  ρ=ρo(1+c∆p).  
 
Rovnice tlaku je : 
 
   p(z) = po + (1/c) {exp[c m (z-zo)] - 1}    /MPa/       (11) 
 
       Pro malou stlačitelnost, dávají vzorce 9 a 11 téměř stejné výsledky. Může se prokázat, 
že když talkový impulz (po) je aplikován na suspenzi vyznačující se statickou gelovou 
pevností (G) a mezí toku (Y), existuje zde kritická hloubka (Z) rozbití cementové struktury 
pro každou hodnotu po. Suspenze změkne na mezi toku nad kritickou hloubkou, zatímco 
statická pevnost gelu kontroluje strukturální rozpad pod kritickou hloubkou. Kritická 
hloubka by mohla být vypočítána následovně: 
 
    Z = (p0 - Y)∆ D / 4Y     /m/     (12) 
 
        Gradienty tlaku na dně vrtu v mezikruží nad a pod hloubkou Z jsou rozdílné díky 
rozdílným strukturálním pevnostem cementu v těchto dvou sekcích. Tlak v jakékoli 
hloubce se dá vypočítat ze vzorce 9 nebo 11 za použití následujícího dosazení: 
 
Pro z < Z : 
 
zo = 0 a Y = mez toku(Y) 
 
A pro z >= Z : 
 
 zo = Z a Y = pevnost gelu (G)  
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5.4.3 Aplikace statického modelu 

 
        Použitím matematického modelu, jeden umí předpovědět změnu tlaku v dolní části 
vrtu a naplánovat vhodnou amplitudu tlakového impulzu. Je zřetelné, že relativně malý 
tlakový impulz může obnovit dolní tlak, který se ztratil díky gelatinizaci. A proto tato 
metoda užívá nízkých tlaků a vyhýbá se naštěpení vrtu.  
 
        S tímto matematickým modelem se může amplituda tlakového impulzu vztahovat 
k úplné změně tlaku v mezikruží sondy. Proto, pořádný návrh TCP by měl brát v úvahu 
vzestup tlaku nad výchozím gradientem suspenze během TCP postupu. Avšak, většina 
částí se zvětšeným tlakem bude obsažena v horní pažnici. Mimoto, amplituda TCP impulzu 
může být navržena tak, že předcházející pata pažnice nebude porušena. 
 
        Další výpočtový parametr je zadaná hodnota převážení tlaku na počvě, což nutně 
nemusí být tlak na konci zatlačení suspenze. Proto může být optimální amplituda 
tlakového impulzu stanovena pro specifické podmínky vrtního otvoru tak, jak ukazuje obr. 
č. 11. 
 

 
Obr. č. 10 – koncepční změna tlaku v cementovém sloupci vyplývající z tlakového 
impulzu po (LSU, 2000)  
 
- TCP - horní pulsace cementu 
- pressure - tlak 
- depth - hloubka 
- TD – výše vytěsnění 
- top of cement – hlava cementu 
- before TCP – před TCP 
- during TCP – během TCP 
- after cementing – po cementaci 
- gas pressure – tlak plynu 
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Vzorová kalkulace TCP metody je uvedena dole a využívá následující vstupní údaje: 
 
- 16-in  (406 mm) řídící kolona v hloubce 1,000 stop (304 m) 
- 10 ¾-in (273 mm) úvodní kolona v 4,045 stop  (1233 m) 
- TCP amplituda impulzu, po = 300 psi (2,1 MPa) 
- 13.8 # gal (62,73 l) cementové suspenze 
 
   Výsledky jsou ukázány na obr. č. 12. Srovnání grafů „Před pulsováním a po pulsování 
ukazuje, že rozdíl dvou tlaků se zvyšuje s rostoucí hloubkou. Ostatní výsledky vzorových 
kalkulací jsou shrnuty v tabulce č. 8. 

 
Obr. č. 11 -  Vypočítaná rekonstrukce hlubinného tlaku s cementovou pulsací (LSU, 2000) 
 
                       ————    Po cementaci  

—  - — - Po pulsování  
— — —  Před pulsováním 
1 ft = 0,305 m 
100 psi = 689 kPa 

 
Vlastnost     jednotka    hodnota 
Hloubka TCP vlivu, Z  m                              960   
Počáteční tlak @ Z   MPa                                      15,6 
Tlak @ Z během TCP  MPa                17,5 
Počáteční tlak @ TD   MPa     20 
Tlak @ TD před TCP   MPa     13,5 
Tlak @ TD během TCP  MPa                20,3 
Tlak @ TD po TCP   MPa                18,2 
 
Tabulka č. 8 – Shrnutí vzorových výpočtů (300 psi amplituda, LSU, 2000) 
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        V souhrnu statický model zahrnuje základní jevy procesu a poskytuje náhled týkající 
se návrhu procesu, který může být vysvětlen následovně: 
 

- vědecký důkaz podporuje koncepci periodického a střídavého přerušení cementové 
struktury během jejího nečinného období. Proto se délka klidových období (mezi 
tlakovými impulzy) stává variabilním návrhem ke stanovení. 
 

- Jednoduchý analytický model popsaný v téhle kapitole spojuje amplitudu tlakového 
impulzu s úplnou distribucí tlaku v cementovém sloupci během a po postupu. 
Model prozrazuje, že spodní část cementového sloupce může zůstat neovlivněný 
postupem. Také model zajišťuje analytické nástroje pro navrhování požadované 
amplitudy tlaku, která by narůstala časem. 

 

 

Předpoklad hlubinného tlaku 

 
        Schopnost teoretického modelu předpovědět hlubinný tlak je důležité pro návrh a 
ověření TCP, protože může nabídnout pohled do hloubky a výkonu postupu. Tlak může 
být měřen mnohem běžněji a přesněji než posunutí. A tak, monitorování změn tlaku během 
aplikace TCP je způsob, jak zhodnotit účinnost TCP. 
 
Tlak v jakékoli hloubce se dá kombinovat s posunutím y použitím následujícího vzorce 
(Binder, 1997): 
      

                   /MPa/    (13) 
 
Vyhodnocením vhodných rozdílností (derivování) vede k: 
 

     /MPa/       (14) 
 
Tlak v jakékoli hloubce pak může být vypočítán spojením rovnice 14 z povrchu cementu 
(z=0) s danou hloubkou z=Z: 
 
 
 

 

                    /MPa/  (15) 
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Koncepční návrh rozvrhu postupu pulsace cementu (CP) 

 
Cílem je navrhnout CP operaci tak, aby se selektivně minimalizovala přechodový čas 
cementu a také aby se minimalizovala pravděpodobnost vniknutí plynu nebo vody do 
cementového sloupce. Ve stejnou dobu hydrostatický tlak vyvíjený recipročním 
cementovým sloupcem musí překročit vodní nebo plynový zónový vrstevní tlak. A tak jsou 
zde dvě návrhová kritéria pro tuto metodu: selektivní minimalizace přechodového času 
cementu a udržování hlubinného tlaku. Teoretický základ pro tuto metodu je odvozen 
z doby rapidní hydratace cementu. Tato doba je specifická pro suspenzi při daném tlaku a 
za teplotních podmínek. 

 

Selektivní (výběrová) kontrola přechodového času cementu 

 
Tato technika může být použita k minimalizování přechodového času suspenze za daného 
minimálního množství cementu ve vrtním otvoru v daném čase. Aby byla tato technika 
uskutečnitelná, obojí vyhodnocení času, ve kterém začíná cement tuhnout ve spodu a ve 
kterém plněný cement se začíná zahušťovat na povrchu, je nutné. Toto vyhodnocení může 
být obdrženo z testů cementového konzistometru jako doba dosažení 70 jednotek 
konzistence. Tato doba, běžně označovaná jako „doba tuhnutí“ cementu je běžně 
hodnocena v laboratořích servisních firem. Potom se dá vypočítat rychlost zhušťování 
cementu v sondě počítanou jako poměr hloubky vrtu dělený rozdílem mezi těmito dvěma 
dobami. Počínaje dobou, kdy cement začíná tuhnout od spodu, tlakový impulz aplikovaný 
na povrch se sníží takovým způsobem, že hloubka, které může tlaková vlna dosáhnout, se 
sníží přesně v poměru stejnému k rychlosti tuhnutí cementu vypočítané dříve. Všechen 
cement, který je pod touto hloubkou, může ztuhnout, zatímco cement nad ní se pohybuje 
tam a zpět, proto vyvíjí vysoký hydrostatický tlak. Předpokladem je, že v určitou dobu je 
tlakové vlně umožněno dosáhnout povrchu obdélníku označeného V1 (viz. obr. č. 13).  
Objem V1 je ponechán neporušený a volně ztuhne v čase T1. Jestliže je zde pásmo plynu 
nebo vody oproti objemu V1, nebude mu umožněno vniknout do ztuhlého cementu během 
přechodového času objemu V1 kvůli vysokému hydrostatickému tlaku. Jakmile následné 
objemy V2 a V3 postoupí do přechodové fáze a ztíží se přenos hydrostatického tlaku, 
objem V1 už vyvinul dost mechanické odolnosti utěsnit zónu hydraulicky.  
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Čas – V3 

 
Čas – V2 

 
Čas – V1 

 
 
Obr. č. 12 – Selektivní minimalizace přechodového času T (T1< T2< T3) cementové 
suspenze (LSU,2000) 
 
  
Proto je důležité, že tento objem cementu, který už více není reciprován, rychle tuhne. 
Jediný způsob, jak může být tento požadavek zajištěn, je zastavení střídání (reciprocity) 
během zrychlené doby hydratace po činném období. Dle API testu doby tuhnutí by nám 
měl dát odhad tohoto kritického času. Je důležité zde zdůraznit, že reciprocita cementu 
může postupovat k periodě zrychlení hydratace kvůli poklesu pevnosti tlaku ztuhlého 
cementu dějící se, když je cement v této periodě dlouho nastříhaný. Reciprocita se musí 
zastavit během určitého období - na obr. č. 14 zaznačeno šedou barvou 

 

Zachování trvání hlubinného tlaku 

 

 
Zatímco se minimalizuje přechodový čas, první kriterium nezaručuje, že tlak vyvinutý 
cementovým sloupcem, neklesne vždy pod vrstevní tlak porézní horniny. Proto je nutné 
monitorovat hydrostatický tlak v cementovém sloupci. 
 
Aby bylo tohoto kritéria prakticky dosaženo, musí být známa odhadovaná hloubka 
porušené zóny s jejím vnitřním tlakem. Jestliže kdykoli hydrostatický tlak vyvinutý 
cementovým sloupcem vedle této zóny se přiblíží vnitřnímu tlaku v zóně, potom síla 
tlakového impulzu se nemůže dále snižovat, podle prvního kriteria, ale je potřeba jej udržet 
nebo dokonce zvýšit tak, že zóna neumožní vtéci do mezikruží. 
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Obr. č. 13 – Úroveň chemické aktivity v cementu, jak prokazují změny teploty (LSU, 
2000) 
 
Level of chemical aktivity – stupeň chemické aktivity 
Rapid hydration – rychlá hydratace 
Time – čas 
 
Tyto podmínky se musí udržovat dost dlouho, aby cement vedle horniny ztuhl a utěsnil 
mezikruží. Doba nezbytná ke ztuhnutí cementu a utěsnění mezikruží závisí na specifických 
podmínkách, jako např. typ použitého cementu, hloubka a teplota sondy atd. 
 
Nakonec by se mělo zdůraznit, že jsou zde některé cementové systémy, které neprojevují 
rapidní hydrataci, jak ukazuje obr. č. 14. Přísady, které jsou použité v systému, (ne nutně 
zpomalovače) zpomalují proces hydratace (tj., vývoj pevnosti po klidovém období). Také 
jsou zde cementové systémy, které dávají hydrataci mnohem rychleji než u nelehčené 
suspenze. Proto musí být provedena zkouška s každým cementovým systémem 
navrhovaným pro práci s TCP.  

 

 

5.4.4 Cementová pulsace s výběrem cementové směsi. 

 
Receptura cementové suspenze musí být založena založena na tixotropických vlastnostech 
a na vlastnostech želatinizace cementových suspenze.  

 

Zařízení a testovací postupy použité na LSU 

 
Reologické a další vlastnosti cementu a jako-cementové suspenze byly charakterizovány 
použitím následujícího vybavení. 

 

Fann koaxiální válcový viskozimetr 

 
6 rotačních rychlostí (600, 300, 200, 100, 6, 3 rpm) Fann 35 koaxiálních viskozimetrů je 
použito k charakterizování reologické vlastnosti cementu a cementových suspenzí. 
V tomto viskozimetru, vnější pouzdro rotuje konstantní rychlostí okolo nepohyblivého 
závaží. Používá se standardní  pouzdro a velikost závaží (pouzdro vnitřní průměr =3,7 cm a 
závaží vnější průměr = 3,45 cm). Suspenze obsažená v uvnitř je odstřihována mezi vnějším 
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pouzdrem a vnitřním závažím. V  pokusech byl cementová suspenze odstřihávány po dobu 
1 minuty při 300 a 600 ot/min předtím, než se získaly ukazované údaje. 

 

Atmosferický konsistometr 

 
Atmosferický konsistometr se použit k předpokladu cementové směsi předtím, než se 
provede reologická měření a měření pevnosti statického gelu. Atmosferický konsistometr 
má pevně nastavenou rychlost otáčení 150 ot/min. Cementová suspenze připravena podle 
API Specifikace 10B je nalita do nádobky konsistometru a odzkoušena v atmosférickém 
konsistometru po dobu asi 20 minut při stanovené teplotě.  

 

 

MACS analyzátor 

 
MACS analyzátor je používán k měření doby tuhnutí a pevnosti statického Gelu (SGS) 
cementové suspenze při vysokých teplotách a tlacích. Cementová suspenze se připraví 
podle API Specifikace 10B a je nalita suspenze do komory MACS analyzátoru. Cementová 
suspenze se  prozkouší po dobu 15 a 10 minut  při rotační rychlosti 100 ot/min.  před tím, 
než se měří pevnost statického gelu. Rotační rychlost 0.5 stupňů za minutu byla používána 
k měření SGS. 

 

 

Analyzátor Pevnosti Statického Gelu (SGSA) Model 4270 

 
SGSA se používá k měření SGS a pevnosti v tlaku cementové suspenze při vysokých 
teplotách a tlacích. Cementové suspenze je připravena podle API specifikace 10B a 
přeměřena v atmosférickém konsistometru po dobu 20 minut před tím, než se nalije do 
SGSA k testování. Běžný vzor tohoto přístroje předem vylučuje jeho použití pro měření 
SGS s kapalinou, která nevyvíjí pevnost v tlaku. Proto se SGSA používá pouze  na měření 
vlastností cementu. 

 

Tixotropické a houstnoucí vlastnosti vzorového cementu (typického) 

 
Dvě cementové suspenze, Třída A a Třída H cementy, byly připraveny podle API 
specifikace 10B pro použití určujících fyzikálních charakteristik vzorových cementových 
suspenzí.  
 
Stanovili jsme maximální pevnost gelu, která by pro navrhovaný  CP mohla být využita ve 
vrtu. Při stanovené geometrii vrtu , parametrech čerpadla  a příslušném koeficientu 
bezpečnosti v zařízení vrtu lze za použití vzorce 21 (Bourgoyne a kol., 1991) vypočítána 
maximální pevnost gelu v rozsahu 110 – 220 kgs/9,29 m2: 
 

         (21) 
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Kde: 
∆P – tlakový diferenciál požadovaný k obnovení cirkulace, psi. 
τg –  statická pevnost gelu, lbs/100 sqft (kgs/9,29 m2) 
D2 – vnitřní průměr vnější trubky, in. (mm) 
D1 – vnější průměr vnitřní trubky, in.(mm)  
∆L – hloubka, ft.(m) 

 

Proces cementové (cementační) pulsace 

 
Diagram cementační pulsace na obrázku č.15 je zjednodušeným diagramem systému 
cementační pulsace (CP). Co nejdříve po nárazu zátky, je mezikružní BOP  (preventr) 
uzavřen kolem pažnice k utěsnění pažnicového mezikruží. Poté pojízdná jednotka CP 
začíná na mezikruží vyvíjet tlakové impulsy přibližně 100 psi (0,7 MPa), viz. obr. 16. 
 

  
Obr. č.14 Schéma CP (CTES LP 2006) 
  
Air compressor – vzduchový kompresor 
Comp air - stlačený vzduch 
Pressurizing – vyrovnávání tlaku  
Exhaust – výfuk 
Air – vzduch 
Water – voda 
Flowmeter – průtokoměr 
Control &Acquisition system – kontrolní a pořizovací systém 
ESD – elektrostatický vybíječ 
Annular BOP – mezikružní BOP 
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Water – voda 
Mud –výplach 
Cement – cement 
 

  
Obr. č. 15  Zařízení pro pulzování po cementaci (CTES LP 2006) 
 
Aby se přetlakovalo pažnicové mezikruží, kontrolní systém otevře ventil mezi CP 
vzduchovou nádrží a nádrží na vodu. Vzdušný tlak vytlačuje vodu do mezikruží a 
vyrovnává tlak na nastavený tlakový impulz. Tlakový kompresor neustále stlačuje napájecí 
vzduchovou nádrž, aby poskytl energii vodního impulzu. Aby se tlak uvolnil, kontrolní 
systém uzavírá přetlakový ventil a uvolňuje výfukový ventil. Jak je tlak snížen, voda se 
z pažnicového mezikruží vrací do nádrže na vodu. Jakmile je tlak zcela snížen, voda se 
přidá (doplní) do nádrže, pokud je potřeba, tak, aby nádrž zůstala plná. Proces pulsace 
většinou pokračuje 4 až 6 hodin, podle doby tuhnutí cementové směsi. 
 
Impulsy se vyvíjejí pomalým způsobem, typicky jako 2 impulsy za minutu se 
zamontovaným zpožděním. Tlak je vyvíjen a udržen po dobu 10 až 25 sekund. Poté, co je 
tlak odpuštěn, je zde další dodržovaná doba 10 až 25 sekund při nulovém tlaku. Takže 
jednoduchý pulsační cyklus trvá od 30 sekund do 1 minuty. Množství vody zatlačené do 
vrtu a pak vrácené z vrtu pro každý impuls je stanoveno měřením vodní hladiny v nádrži. 
Toto měřené množství vody je „stlačitelné“ množství pažnicového mezikruží (tj. 
neusazený cementový sloupec). Zpočátku celý cementový sloupec je stlačitelný. Jakmile se 
cementový sloupec usazuje odspodu směrem nahoru, bude se stlačitelný objem (množství) 
pažnicového mezikruží snižovat a snižovat se bude také měřený stlačitelný objem. Toto 
snížení (pokles) stlačitelného objemu během operace CP je monitorováno a může 
poskytnout povrchové údaje (indikace, znamení) o procesu (postupu) tuhnutí cementu ve 
vrtu. 
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Cíl 

 
Cílem CP procesu je odstřihnout pevnost gelu neusazené díly cementového sloupce, 
zamezující významnému snížení hydrostatického tlaku v cementu. Jestliže je hydrostatický 
tlak zachován měl by být zredukován nebo odstraněn (eliminován) přítok kapaliny 
z formace během kritické doby mezi dobou nárazu horní cementační zátky a tuhnutím 
cementu (někdy se také říká přechodová doba). 
 
Jak se tlakové impulsy přenášejí dolů pažnicovým mezikružím, dalo by se čekat, že se díky 
útlumu tlaku sníží velikost impulsů. Tři klíčové cíle terénního testu pro  projekt měly 
potvrdit, že malé tlakové impulsy mohou být přeneseny do velkých hloubek vrtu, 
stanovující množství útlumů tlakového impulsu s hloubkou, a měly ověřit, že působení 
pulsace napomáhá dosažení hydrostatického tlaku v cementovém sloupci. Měřicí vrty se 
používaly k dosažení těchto tří cílů. 

 

Test v měřicím vrtu 

 
Testy byl proveden na vrtu asi 8,600 ft (2621 m) hlubokém, s 5 ½“ (140 mm) pažnicí 
uvnitř 7 7/8“ (200 mm) vrtu. Spodních 1,700 ft (518 m) každé kolony pažnic byla 
zacementována. Kontrolně-měřicí přístroje pro vrt byly připojeny na tři manometry a 
teploměry k vnějšku kolony pažnic. Na obr. č. 17 můžete vidět tři drátové kabely ze tří 
manometrů připevněný k pažnici, u objímky pažnice. Jak jsou pažnice a kabely zapouštěny 
do vrtu, jsou svorky připojeny ke každé třetí pažnici, aby podepřely kabely. 
 
Jeden manometr byl umístěn blízko dna cementového sloupce, jeden manometr uprostřed a 
jeden na povrch. Horní manometr byl umístěn těsně pod povrchem cementu. 

  
Obr. č. 16 Upevňování drátu (lana) na vnějšek pažnice (CTES LP 2006). 
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Výsledky z měřicího vrtu 

 
Zpočátku impulsy začaly s 10-ti sekundovou periodou (během této doby zůstal tlak 
konstantní, buď na povrchu tlakový impuls nebo ventilovaný na atmosferický tlak.), se 107 
psi (0,74 MPa) impulsy zahájenými na povrchu, obr. 5. Během procesu se 4x pulsace 
zastavila na dobu 2 až 3 minut. Pokaždé, když byly impulsy pozastaveny, došlo 
k podstatnému poklesu hlubinného hydrostatického tlaku. Tento měřený pokles hlubinného 
tlaku potvrdil vývoj pevnosti gelu jako přirozeně nastávajícího jevu v procesu tuhnutí 
cementu. V tomto bodě procesu je cement dost silný na to, aby byl samonosný, což sníží 
hydrostatický tlak přenesený ke spodu cementového sloupce. Naneštěstí, jakmile je cement 
schopný podporovat sám sebe, nemusí mít za určitých podmínek dostatečnou sílu na 
zabránění přítoku plynu. Přítok plynu je přímým výsledkem sníženého hlubinného tlaku, 
k čemuž došlo během vývoje pevnosti gelu. Všimněte si, že během dvou až tří impulsů po 
pokračování pulsace se hlubinný hydrostatický tlak cementového sloupce vrátil (uvedl) na 
původní hodnotu. 
 
        Po první pauze v pulsačním procesu tlakové udržovací doby byly změněny na 20 
sekund. Tato udržovaná hodnota umožnila CP systému dodávat (zásobit) mírně vyšší tlak, 
takže se amplituda tlakového impulsu na povrchu dostala na 114 psi (0,78 MPa). 
 
Stlačitelný objem je ukázán na prostřední tabulce obrázku 5 (světle modrá křivka). Během 
prvních 30 minut pulsace se významně snížila, a poté lehce klesala až do konce periody. 
Podstatný pokles pozorovaný během časného časového úseku by mohl svědčit o výsledku 
tuhnutí cementu, tj. lehčený cement za kolonou nebo nelehčená cementová suspenze k patě 
kolony postupují přes přechodovou fázi a již nejsou více stlačené impulsy CP. 
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Obr. č. 17 Hlubinné měření tlaku vs. čas (CTES LP 2006). 
 
Bottom gauge pressure – spodní tlakový senzor (manometr) 
Middle gauge pressure – střední tlakový senzor (manometr) 
Top gauge pressure – vrchní tlakový senzor (manometr) 
100 psi =  0,689 MPa 
1 Galon US = 3,785 l 
 
Na obr. 6 je na rozšířené časové stupnici zobrazeno 5 minut pulsace, včetně první pauzy. 
Impulsy v hlubinných manometrech zaostávají za povrchovými impulsy v důsledku času 
požadovaného pro přenos impulsu cementovým sloupcem. Protože se údaje získávají 
jenom jednou za sekundu, nemůže být provedeno velmi přesné měření doby prodlevy. Ale 
během přesnosti 1 sekundy, doby zdržení tří manometrů jsou následující: 
 
Horní manometr – zdržení 3 sekundy 
Prostřední manometr – 4 sekundy 
Dolní manometr  - 5 sekund 
 
Z obr. 6 mohou být srovnány tlakové amplitudy s 10-ti sekundovými  a 20-ti sekundovými 
udržovacími periodami. U 10-ti sek. udržovací doby byla amplituda povrchového tlaku 
107 psi (0,74 MPa). U 20-ti sek. udržovací doby (začínající v 16:08) byla amplituda 
povrchového tlaku 114 psi (0,78 MPa). 
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Obr. č. 18 Účinky proměnné (kolísavé) amplitudy a frekvence povrchového impulsu 
(CTES LP 2006). 
 
Bottom gauge pressure – spodní tlakový senzor (manometr) 
Middle gauge pressure – střední tlakový senzor (manometr) 
Top gauge pressure – vrchní tlakový senzor (manometr) 
Pulse pressure at surface – pulzovaný tlak na povrchu 
 
Dole je zobrazen měřený hlubinný tlak pro dva manometry. Je zajímavé, že vzestup 7 psi 
(48,2 kPa) v amplitudě tlakového impulsu na povrchu způsobil 9 až 10 psi (62 – 69 kPa) 
vzestup na dolních manometrech: 
 
Při třetí pauze v pulsačním procesu se opět zvýšila udržovací doba tlaku, tentokrát na 25 
sekund. Před touto změnou se povrchový tlakový impuls lehce zvýšil, na 115 psi (0,79 
MPa). Po této změně se povrchový tlak zvýšil na 116 psi (0,8 MPa). Amplituda tlaku se ve 
vrtu zvýšila o 1 až 2 psi (6,89 – 13,79 kPa). 
 
Při  5-ti minutovém rozloženém časovém intervalu, obr. 6 je podobný obrázku 7, ale je to 
téměř ke konci pulsační doby namísto na jejím začátku. Z obrázku č.5 by se zdálo, že 
cement u spodního manometru ztuhne do této doby. Ačkoli obr. 7 jasně ukazuje, že tlakové 
impulsy stále dosahovaly spodního manometru navzdory této velice nízké amplitudě. 
V této době byla povrchová amplituda stále 116 psi (0,8 MPa). Amplitudy na povrchu a 
spodu cementového sloupce byly: 
 
* Horní manometr  46 psi (317 kPa) 
* Spodní manometr  3 psi (20,68 kPa) 
 
Jakmile je pulsace zastavena, tlak na spodním čidle stále klesal. Tlak na středním čidle 
klesl a pak zůstal stejný, a tlak na horním čidle klesl a poté zase stoupl.  
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Obr. č. 19 Měření sníženého hlubinného tlaku téměř ke konci pulsování (CTES LP 2006). 
 
Bottom gauge pressure – spodní tlakový senzor (manometr) 
Middle gauge pressure – střední tlakový senzor (manometr) 
Top gauge pressure – vrchní tlakový senzor (manometr) 
Pulse pressure at surface – pulzovaný tlak na povrchu 

 

Předpracovaná modelace povrchového impulsu (pulsace) 

 
Tým LSU pracující na podpoře tohoto projektu vyvinul předvídavý modelový software 
k navržení minima požadovaného povrchového tlakového impulsu, který je požadovaný 
k prolomení pevnosti gelu v úplné hloubce vrtu. Jako takový, impulsový tlak vyvinutý na 
povrchu je zhotovený na míru individuálním podmínkám ve vrtu (cementová suspenze, 
hloubka, velikost díry atd.). Tento model byl testován a vylepšen při CP měřicích vrtních 
terénních testech, a prediktivní amplituda hlubinného tlakového impulsu byla v dobrém 
souladu s měřenými hlubinnými tlaky. 
 
Předpracovaná modelace je kritická pro vrty se zónami v nezapaženém vrtu, které mají 
úzký operační otvor v pažnicích mezi jeho vrstevním tlakem a únikovým tlakem 
(kritickým tlakem). Informace požadované pro modelaci jsou dostupné ze standardních 
 laboratorních testů cementační společnosti a znalostí mechanických vlastností horniny. 
Obecně, zvýšený povrchový impulsační tlak je použit pro hlubší vrty nebo delší cementové 
sloupce, zásluhou zeslabení impulsu vyvinutého na povrchu. 
 
Navržení CP postupu pro jednotlivé vrty zahrnuje stanovení vícenásobných parametrů jako 
např. amplituda talkového impulsu, délka pulsačního cyklu a maximální požadovaná 
hloubka řešení. Zajímavé je, že tři parametry jsou jaksi na sobě vzájemně závislé. Tyto 
parametry CP zpracování by se zřetelně vztahovaly k vrtním vlastnostem cementu, 
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výplachu horniny a geometrii mezikruží. Z toho důvodu se matematický model přenosu 
impulsu stal základem. 

 

5.5  Kritéria a kontrola kvality cementace (Instrukce MND SERVISNÍ a. s.) 
 
1. Hermetičnost pažnicové kolony se posuzuje zkouškou hermetičnosti.  
 
2. Velikost tlaku při zkoušce hermetičnosti při cementaci „na náraz“ se odvozuje z hodnoty 
cirkulačního tlaku před nárazem. Zvýšení tlaku závisí na průměru kolony pažnic a určuje 
se podle tabulky č.8.  Výplach v koloně se zatíží zkušebním tlakem a měří se pokles za 15 
minut od okamžiku, kdy se zkušební tlak ustálil na požadované hodnotě. Kolona se 
považuje za hermetickou, nepoklesne–li zkušební tlak za 15 minut o více jak 10%. Jestliže 
je pokles tlaku větší než 10%, může se jednat o netěsnost zátky a v tomto případě musí být 
provedena zkouška hermetičnosti podle bodu 3. Záznam tlaku musí být zaznamenán na 
diagramu a archivován ve složce vrtu. Velikosti tlaku při zkoušce hermetičnosti nesmí 
překročit maximální tlak, uvedený v projektu vrtu s přihlédnutím k provozním vlastnostem 
skutečně použitých pažnic. V žádném případě nesmí být vyšší než 80% pevnosti kolony na  
vnitřní tlak. 
 
Tab.č.9  Velikost zkušebních tlaků a přípustný pokles po 15 minutách (instrukce MND 
SERVISNÍ a.s.) 
 
Průměr: palce do 5 ½ 6-7 8-9⅝ 10-11 11-20 
Průměr: mm do 140 152-178 203-229 254-279 305-508 
Min.zkušební tlak, MPa 12 8 7 6 5 
Přípustný pokles 
tlaku,MPa 

10,80 7,20 6,30 5,30 4,50 

 
3. Jestliže kolona nebyla cementována „ na náraz“, nárazu při cementaci nebylo dosaženo 
nebo kolona nevyhověla při zkoušce hermetičnosti podle bodu 2., musí být před zkouškou 
hermetičnosti cement v koloně odvrtán až po zpětný ventil ( s výjimkou těžební kolony ). 
Velikost tlaku při zkoušce hermetičnosti v tomto případě závisí na průměru kolony pažnic 
podle tab.č.8. Výplach v koloně se podrobí zkušebnímu tlaku a měří se pokles za 30 minut 
od okamžiku, kdy se zkušební tlak ustálil na požadované hodnotě. Kolona se považuje za 
hermetickou, nepoklesne-li zkušební tlak za 30 minut o více než 10%; u vrtů na 
podzemních zásobnících se připouští pokles pouze o 5% ( viz. tab.č.9). 
 
Tab.č.10  Velikost zkušebních tlaků a přípustný pokles po 30 minutách (Instrukce MND 
SERVISNÍ a.s.) 
 
Průměr: palce do 5 ½ 6-7 8-9⅝ 10-11 11-20 
Průměr: mm do 140 152-178 203-229 254-279 305-508 
Min.zkušební tlak, MPa 12 8 7 6 5 
Přípustný pokles tlaku      
a.) sondy PZP, MPa 11,40 7,60 6,75 5,70 4,75 
b.) ostatní sondy MND, 
MPa 

10,80 7,20 6,30 5,60 4,50 

 
4. Nevyšla-li cementová suspenze při cementaci na povrch, je nutno stanovit polohu hlavy 
cementu v mezikruží. 
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5. Stanovení polohy hlavy cementu teploměrem musí být vykonáno v době od 6-12hod po 
cementaci ( upřesnění provádí operátor podle rozboru cementové směsi). Před měřením 
teploty nesmí být v zacementované koloně manipulováno nářadím. V naší firmě se pro 
přesné snímání teploty ve vrtu používá platinový odporový teploměr. Výsledná změna 
napětí na odporu je řídícím oscilátorem převedena na frekvenci a následně digitalizována a 
kódována pro přenos kabelem. Výsledné informace o teplotě jsou dodávány s vysokým 
rozlišením a vysokou rychlostí. Tento teploměr pracuje do maximální teploty 177°C a 
maximálního tlaku 82 MPa. Jeho reakční čas je větší než 0,5 sec, rozlišení je 0,003°C a 
přesnost 0,5°C. Využívá se nejen k ověření hlavy cementu, ale i k dalším měřením, která 
však nesouvisí s cementací. Všeobecně se doporučuje použít i jiné vhodné geofyzikální 
metody ke zjištění hlavy cementu, zejména tehdy, není-li termokarotáž přesvědčivá nebo 
není-li proveditelná.   
 
6. Orientační kontrola vazby cementu na pažnicovou kolonu a na stěnu vrtu je i s určením 
hlavy cementu možná akustickým cementologem, nejdříve však až po uplynutí alespoň 3 
dnů od skončení cementace ( vždy závisí na druhu použité cementové kaše). Vazba 
cementu na pažnice a na stěnu vrtu musí být akustickým cementologem orientačně 
zkontrolována na všech vrtech podzemních zásobníků plynu.  
 
Za tímto účelem MND SERVISNÍ a.s. zakoupila cementolog MULTIPLEX II, který je 
představitelem druhé generace radiálních cementologů firmy Computer Sonic System Inc. 
Cementolog současně měří tlumení akustických vln( kvalitu cementace), přirozené gama 
záření, teplotu a je opatřen i lokátorem spojek. Při pevně zacementované koloně se energie 
akustických vln šíří do horniny a pouze malá část je registrována přijímačem. Při špatné 
cementaci je zvukové vedení mezi pažnicí a horninou zeslabeno a akustické vlny postupují 
k přijímači pouze s malým útlumem. Základem je zdroj akustického vlnění, šíření 
akustických vln v prostředí a jejich registrace v přijímači. Vysílač i přijímače jsou 
umístněny v měřicí sondě. Všechna měřená data jsou v sondě kódována a karotážním 
kabelem přenášena do počítače k dalšímu zpracování, např. ve formě diagramu. Jeho 
rozsah použití je při maximální teplotě 190°C, maximálním tlaku 140 MPa, maximálním 
vnitřním průměru pažnice 340 mm a minimálním vnitřním průměru pažnice 95 mm, 
v kapalinách jako jsou čistá voda, slaná voda a ropa.   
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 Obr. č. 20 Diagram cementologu (www.mnd.cz) 
 
7. O každé zkoušce hermetičnosti kolony se vyhotovuje záznam ( „Protokol o zkoušce 
hermetičnosti“), určený k archivování závěrečné zprávy o vrtu. Protokol musí obsahovat 
hlavní údaje o zapažené koloně, zkušebním tlaku, poklesu tlaku za sledované období a 
závěr, zda-li kolona vyhověla nebo nevyhověla. Protokol schvaluje operátor. 
 
8. Vrt jako celek je z hlediska cementace pokládán za těsný a hermetický, jsou-li výsledky 
kontroly hermetičnosti kolony vyhovující a na žádném ze zacementovaných mezikruží do 
48 hodin nenastoupí měřitelný tlak přírodních uhlovodíků nebo vody. 
 
9. Je-li výsledek zkoušky těsnosti vrtu anebo hermetičnosti kolony nevyhovující, provádí 
se opravné cementace. 
 
 Tohle jsou základní body pro kontrolu kvality cementace podle možností MND 
SERVISNÍ a. s. Kontroly můžou být dále specifikovány firmou, která kontrolu provádí. 
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6. Závěr 
 

Informace pro svou Diplomovou práci jsem čerpal z instrukcí MND SERVISNÍ 
a.s., z manuálu Technologie cementace od firmy Dowell Schlumberger, z teréních a 
laboratorních zkoušek LSU a především jsem využil svých praktických zkušeností při 
cementacích. 

 
Na začátku této Diplomové práce jsem popsal účel cementace, druhy cementací a 

způsoby provádění cementace pažnicových kolon a mostků.  
 
V další kapitole jsem popsal chemii a technologie přípravy cementových směsí a 

jejich vlastnosti, jako jsou hustota, sedimentační stabilita, filtrovatelnost, doba 
čerpatelnosti, doba tuhnutí dle Vicata, reologie, pevnost cementového kamene a 
propustnost cementového kamene. Uvedl jsem cementační přísady, které ovlivňují dobu 
tuhnutí, konzistenci, průtok, filtraci, sedimentační stabilitu a předlázně.   

 
Dále jsem vybral technologické postupy a technické prostředky pro zajištění 

kvalitní cementace, jako jsou příprava vrtu před pažením, sestavení konstrukce 
pažnicových kolon od paty přes vsuvky, centrátory, škrabky a ukončení cementační hlavou 
a stejně tak další technologické postupy pro přípravu cementace a způsoby míchání 
cementové kaše. Popsal jsem způsoby zabránění migrace plynu v mezikruží po cementaci. 

 
V předposlední kapitole jsem popsal nové směry v technologii provádění 

cementace vrtů v MND SERVISNÍ a.s. jako jsou opatření k zajištění kontaktu cementu se 
stěnou vrtu, přípravy k cementaci (centrace pažnicových kolon, výpočet a technologický 
postup, laboratorní zkoušky cementových směsí). Charakterizoval jsem strojní a technické 
zařízení pro cementaci, používané v MND SERVISNÍ a.s., především nový cementační 
agregát, zásobník cementu, kompresor, cementační hlavy, cementační zátky a vsuvky. 
Další částí obsahu této kapitoly jsou postupy cementací pažnicových kolon prováděných 
v MND SERVISNÍ a.s., závěrečné práce po cementaci s využitím TCP a kriteria kontroly 
cementace. V ČR nebyla ještě metoda TCP použita, ale věřím, že by se dala využít hlavně 
při cementaci úvodních kolon na podzemních zásobnících, kde je to velmi důležité. 

 
V této diplomové práci jsem shromáždil všechny teoretické a praktické informace 

využitelné  v MND SERVISNÍ a.s. pro cementaci v našich podmínkách. 
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Seznam zkratek: 
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- API – norma American petroleum institut 
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- LSU - Louisiana State University 
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Příloha č. 1: Technické parametry cementačního agregátu CPT – 800D (MND 

Servisní a.s.) 

 
Typ CPT - 800D je míchací agregát cementové kaše a současně vysokotlaký 

čerpací agregát, montovaný na podvozek Tatra, dodaným naší firmou. Agregát zahrnuje 
vysokotlaký čerpací systém, patentovaný recirkulační míchací systém TEM®, tryskový 
pozemní míchací systém, automatický systém řízení hustoty (CAM), všechny požadované 
řídící a ovládací prvky, kontrolní a řídící přístroje a hydraulický systém k pohonu 
manipulačního a míchacího zařízení. 
 

Vysokotlaký čerpací agregát se skládá ze dvou dieselmotorů Caterpillar C-15 
v souladu s předpisy Evropské unie stupeň 2, dvou automatických převodovek Allison HT 
750DR a ze dvou čerpadel triplex (tříplunžrových) typu SPM TWS - 600S.  
Nízkotlaký manipulační systém se skládá ze čtyř odstředivých čerpadel pro vstup média, 
jeho míchání, recirkulaci a výtlak. Vysokotlaký manifold se skládá z potřebného 
potrubního propojení, ventilů a spojovacích prvků k provádění cementačních prací. 
 

Triplex čerpadla SPM TWS - 600S jsou jednočinná horizontální, s horním 
uspořádáním ventilů plunžrového typu, skládající se ze strany pracovní a pohonné. Strany 
pracovní jsou vyrobeny ze slitinové oceli a jsou doporučovány pro čerpání cementu, 
kyseliny, vody, výplachů a ostatních servisních médií vrtu. Tříplunžrová čerpadla jsou 
montována na zadní části podvozku.  
 

Agregát může míchat cement ve výkonném recirkulačním hydraulickém míchači 
TEM®  nebo v tryskovém pozemním míchacím systému. Nízkotlaký systém agregátu 
umožňuje čerpání cementové kaše do zásobníku přistaveného zákazníkem. 
Vysokovýkonný recirkulační směšovač  TEM® je automatizován s CAM (automatické 
řízení hustoty), zatímco pozemní tryskový míchač automatizován není. Obvyklé 
recirkulační míchání se skládá z patentovaného, vysoce výkonného, recirkulačního 
tryskového směšovače TEM®, integrální míchací nádrže 1,11 m³ s agitátorem (míchací 
vrtule), výkonného recirkulačního odstředivého čerpadla, vysokotlakého odstředivého 
čerpadla záměsové vody a výtlačné nádrže. Výkonný recirkulační tryskový směšovač 
zpracovává volně sypaný a pneumaticky dopravovaný cement, vysokotlakou 
rozstřikovanou záměsovou vodu a kontinuální proud recirkulované cementové kaše. Tento 
cement vstupuje do tryskového směšovače přes dva vstupy (každý na jedné straně 
směšovače), kvůli optimálnímu kontaktu s čerstvě směšovaným cementem. Cementová 
kaše vstupuje do tryskového směšovače přes difuzor a je pak vytláčena do míchací nádrže. 
Difuzor pomáhá při odvzdušňování míchaného cementu. Do recirkulačního potrubí je 
připojen nejaderný hustoměr. Počítač CAM (Continuous Automatic Mixing) – kontinuální 
automatické míchání, komunikuje s hustoměrem a nastavuje měřící ventil vstupu suchého 
cementu tak, aby bylo dosaženo požadované hustoty. Průtok záměsové vody je měřen 
průtokoměrem turbinového typu. Jedno oddělení míchací nádoby 1,11 m3 má objem pro 
odpovídající retenční čas (čas prodlení v nádrži), kvalitní úroveň měření hustoty a 
kontinuální míchání.  

 
Jeden míchač (agitátor) je v míchací nádrži kvůli konstantnímu promíchávání cementu. 
Nádrž na výstupu se skládá ze dvou oddělení po 2,4 m3 s označeními po 100 litrech.  
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Nádrže na výstupu jsou opatřeny přetokovými potrubími, aby bylo zabráněno jejich 
přeplnění a přepadu do terénu. Systém je schopen míchat 2,3 m3/min o hustotách až do  2,7 
g/m3. 
 
Veškeré zařízení je nové. Na agregátu je použito následující zařízení: 
 
- patentovaný kontinuální automatický míchací systém TEM® (CAM) a recirkulační 

tryskový směšovač, 
-  sekundární pozemní tryskový míchač („jet“ mixér) s hadicovým propojením, 
-     4 odstředivá čerpadla Mission Magnum: 4x3 podávací; 4x3 míchací, 5x4 

recirkulační a 5x4 přeplňovací, 
- řídící panel se štítky v češtině a v angličtině, 
- přístroje v metrických jednotkách, 
- číslo 1502 (15 000 psi) výstupní manifold, 
-  2 dieselmotory Caterpillar C-15, v souladu s direktivami Evropské unie, stupeň 2,  

s výkony 450 k (335 kW) každý, 
- 2 automatické převodovky Allison HT-750 DR s možností volby výkonu a 

s uzávěrkou kroutícího momentu, 
- 2 plunžrová čerpadla triplex  SPM TWS - 600S, montovaná jak konfigurace 

umožňující použití 3“ průměr a 4 ½“ průměr plunžrů, 
- 2 ocelové výtlačné nádrže o obsahu 15 barelů každá se značkami vždy po 100  
 litrech,  
- nejaderný hustoměr Micromotion 3“ 
- podvozek Tatra 8x8, dodaný zákazníkem. 
 

Zařízení je v takovém uspořádání, aby mohlo pracovat za podmínek norem pro 
životní prostředí dle Evropské unie. 

 
Výkonové údaje, obsažené v téhle práci, se týkají recirkulačního míchacího 

systému TEM®. 
 
Kontinuální automatické míchání (CAM) je automatický systém řízení hustoty, 

patentovaný TEM®. CAM řídí hustotu cementu při připojení na recirkulační míchací 
systém TEM®, registruje údaje cementace, zobrazuje informace o cementaci a převádí 
údaje o cementaci do externích přístrojů. CAM udržuje hustotu cementové kaše, regulací 
množství vstupujícího volně sypaného cementu, současně s přítokem záměsové vody a 
registrací hustoty cementu. 

 
Operátor zařízení naprogramuje požadovanou hustotu cementu do CAM na místě 

cementace. Do CAM mohou být naprogramovány až tři rozdílné druhy cementu. Dojde-li 
ke změně podmínek ve vrtu během cementace, může být změněn kterýkoliv typ cementové 
kaše, nebo může být CAM vyřazen a cement může být míchán ručním řízením. CAM 
registruje a ukládá do paměti hustotu cementu, počet zdvihů čerpadel triplex, celkový 
čerpaný objem a výtlak čerpadel triplex. Počítač CAM dostává elektronické signály ze 
snímačů, vhodně umístěných na agregátu. CAM může řídit zobrazování elektronických 
údajů, ukazujících tlak čerpadel triplex, výkon čerpadel, celkový čerpaný objem a hustotu 
cementu. Po skončení cementace je CAM schopen zobrazit registrované údaje přes výstup, 
montovaný na velínu operátora.  
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Čerpadla triplex 

 
Dvě nová čerpadla triplex SPM TWS - 600S jsou montována směrem k zadní části 

agregátu. Jedno z čerpadel má průměr plunžrů 3“ a druhé 4 ½“. Čerpadla triplex SPM 
TWS-600S jsou konstruována na vysokotlaký servis vrtů/sond, jako je začerpávání 
cementové kaše, pískové suspenze, ropy, obvyklých stimulačních kyselin, vrtného 
výplachu a ostatních kapalin vrtného nebo těžebního servisu. Každé čerpadlo je vybaveno 
pravostrannou nebo levostrannou redukční převodovkou. 

 
Popis čerpadla: 
- označení čerpadla:       SPM TWS-600S, 
- typ: horizontální jednočinné plunžrové čerpadlo triplex s ventilem nad ventilem, 
- délka zdvihu:       6“ (152,4 mm), 
- redukční poměr převodovky:     4,6 : 1, 
- maximální příkon:      447 kW, 
- maximální výkon se specifikací motoru (odhadnutou) 283 kW, 
- výkony plunžrového čerpadla 3“:      

maximální kontinuální tlak:     14 147 psi (97,54 MPa), 
maximální čerpací výkon (jedno čerpadlo):   0,94 m3/min, 
odhadovaný čerpací výkon při 14 147 psi (jedno čerpadlo) 0,11 m3/min, 

- výkony plunžrového čerpadla 4 ½“: 
maximální kontinuální tlak:     6.288 psi (43,3 MPa), 
maximální čerpací výkon (jedno čerpadlo):   2,11 m3/min, 
odhadovaný čerpací výkon při 6 288 psi (jedno čerpadlo): 0,23 m3/min, 

- volumetrická účinnost (odhadovaná):   > 0,97, 
- kontinuální doba čerpání při nominálním pracovním tlaku: > 2 hodiny, 
- mechanická účinnost (odhadovaná):    90 %, 
- kontinuální doba čerpání při max. průtoku:    > 3 hodiny, 
- průměr sacího manifoldu:     4“ (101,6 mm). 
  
Výtlačná nádrž kapalin 
 

Výtlačná nádrž se skládá ze dvou oddělení, každé o objemu 2,4 m³, mající 
garantované označení přírůstků měření po 100 litrech Nádrže mají celkový objem 4,8 m³. 
Výtlačná nádrž a potrubní manifold jsou vyrobeny z konstrukční oceli s výztuhami. Každé 
oddělení výtlačné nádrže má výstup 6“ (152,4 mm). Oba výstupy jsou manifoldem 
propojeny a potrubím spojeny se záměsovou vodou a výtlačným odstředivým čerpadlem. 
Škrticí ventily na výstupech umožňují, aby operátor mohl měnit nasávání kapaliny z jedné, 
druhé nebo obou nádrží. Výtlačný ventil je plněn vstupním odstředivým čerpadlem. Plnicí 
manifold, montovaný nad výtlačnou nádrží, umožňuje operátorovi plnit jedno, druhé nebo 
obě oddělení. Tlak z čerpadel triplex pak lze odpustit do výtlačných nádrží, protože jsou 
s nimi spojeny. Stojáky 4“ (101,6 mm) představují ochranu přetoku výtlačné nádrže a 
slouží k řízení přetoku mimo komponenty soustrojí. Každé oddělení nádrže má odkalovací 
ventily 3“ (76,2 mm). Potrubní manifold je konstruován tak, že má dostatečná propojení, 
umožňující kompletní demontáž potrubního systému.  
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Technologická potrubí 

 
- Nominální tlakový stupeň technologického potrubí je 1,2 MPa (175 psi). Spoje jsou 

vhodně rozmístěny tak, aby mohly být snadno ovládány. Škrticí klapky jsou 
umístěny na vhodných místech k bezpečnému řízení průtoků technologických 
kapalin.  

- Dálkově ovládané ventily, požadované pro normální provoz, jsou ovládány 
pneumaticky impulsním vzduchovým potrubím. 

- Vstupní odstředivé čerpadlo je umístěno tak nízko, jak je to je možné a praktické, 
avšak ne výše než 1 m (39“) nad zemí. Vstupní čerpadlo nasává kapalinu z obou 
stran agregátu přes sací průměr 4“ (101,6 mm), spojky s kryty a síty na zadržení 
hornin. Nasávací čerpadlo vytláčí kapalinu do výtlačné nádrže.  

- Vnější přívod vody nebo výplachu může naplnit výtlačnou nádrž z levého nebo 
pravého potrubí 3“ (76,2 mm) s maticovým profilem spojení 200 s krytkami a filtry 
(sítky) horniny. Potrubí je připojeno k plnícímu manifoldu výtlačné nádrže po 
proudu od vstupního odstředivého čerpadla.  

- Čerpadlo záměsové vody dostává kapalinu z výtlačné nádrže a vytlačí ji do 
recirkulačního míchače TEM®, pozemního míchače nebo zpět do výtlačné nádrže. 

- Recirkulační čerpadlo dostává kapalinu z recirkulační míchací nádrže TEM®, 
pozemního míchače (trychtýř)  nebo z vnějšího objímkového šroubení 5“ (127 mm) 
s krytkou. Vnější šroubení je používáno k přenosu kapaliny ze zdroje mimo čerpací 
agregát k cirkulaci přes hustoměr. Hustoměr vede kapalinu do míchací nádrže nebo 
mimo čerpací agregát přes objímkové šroubení 3“ (76,2 mm) s krytkou.  

- Výtlačné čerpadlo dostává kapalinu z recirkulační nádrže TEM®, výtlačné nádrže 
nebo z externího 5“ (127 mm) objímkového šroubení 200 s krytkou.  
Šroubení umožňuje výtlačnému čerpadlu dostávat kapalinu z pozemního míchače                                      
(trychtýře) nebo nádrže mimo agregát.   

Výstupní výtlačné (přeplňovací) čerpadlo vytlačí kapalinu do sacího manifoldu triplex 
čerpadel nebo přes externí 3“ (76,2 mm) objímkové šroubení s krytkou.  

 

Míchací systém cementu 

 
Agregát má dva míchací systémy: patentovaný TEM® recirkulační směšovač a 

pozemní tryskový míchač (trychtýř). Patentovaný TEM® recirkulační směšovač je tvořen 
vysoce výkonným recirkulačním míchačem cementové kaše. Zpracovává záměsovou vodu, 
suchý cement a recirkulovanou cementovou kaši. Směšovač vytláčí cementovou kaši do 
míchací nádoby přes difuzor. Konstrukce směšovače maximalizuje smáčení cementu 
smícháním volně sypaného suchého cementového prášku se záměsovou vodou a 
recirkulovanou cementovou kaší. Míchání vody a recirkulace odstředivých čerpadel 
znamená pro směšovač velkou spotřebu energie. Difuzor pomáhá odstraňovat vzduch 
z volně sypaného práškového cementu a eliminuje prach v míchací nádrži. Míchací 
nádržka 1,1 m3 je přibližně 1,5 m vysoká, vyrobená z konstrukční oceli s výztuhami. 
Míchací nádržka umožňuje dosažení odpovídající retenční doby k řádnému promíchání a 
průměruje hustotu pružnou dodávkou volného cementu. Hluboká nádrž skýtá dobrou sací 
výšku a prakticky eliminuje vír a kavitaci. Míchací nádržka má integrální hydraulicky 
poháněný agitátor (míchač), který konstantně stírá  a promíchává cementovou kaši čímž se 
dosahuje zlepšeného promíchání a homogennější cementové kaše. Míchací výkon jde od 0 
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do 2,3 m3 /min při hustotě míchané kaše od 1,0 do 2,7 g/cm3. Potrubní systém dopravuje 
kapalinu k recirkulačnímu čerpadlu a k výtlačnému přeplňovacímu čerpadlu. Suchý 
cementový prášek je dopravován do agregátu přes objímkové šroubení 4“ (101,6 mm) 
s krytkou. Hadice spojuje agregát s patentovaným recirkulačním směšovačem TEM®. 

 
Pozemní míchač (trychtýř) je převážen na šasi agregátu a při použití položen na 

zem. Míchací čerpadlo záměsové vody jej zásobuje vodou. Pozemní míchač (trychtýř) má 
míchací káď cca 320 l. Recirkulační čerpadlo nasává z míchací kádě a vytláčí přes 
hustoměr k externímu šroubení a spojení. 

 
Cementační agregát je konstruován tak, že může míchat cement přes patentovaný 

recirkulační míchač TEM® nebo přes pozemní míchač (trychtýř), avšak ne přes oba 
současně. 

 

 

 

Přístrojové vybavení pracovní plošiny 

 
- Volitelný počítač CAM má barevnou obrazovku, která zobrazuje všechny důležité 

provozní funkce, jako jsou čerpací tlak, hustota, celkový objem a průtok. Počítač 
má výstup RS 322, který umožňuje, aby byly údaje převedeny do PC, nebo do 
akvizičního systému údajů k přehledu a případnému vytištění v pozdějším čase.  

- Měřicí přístroje motoru zahrnují otáčkoměry, olejové tlakoměry, teploměry vody, 
voltmetr a výstražná světla, indikující nízký tlak mazacího oleje a vysokou teplotu 
chladící vody. 

- Měřicí přístroje převodovky jsou: hlavní tlak oleje, indikátorová kontrolka zapnutí 
spojky, teplota oleje a měřicí tyčinka výšky hladiny. 

- Měřicí přístroje čerpadla triplex: olejový tlakoměr a teploměr. 
- Každé čerpadlo triplex má výstupní tlak mezi 0 až 15000 psi (1050 MPa), 

monitorovaný tlakoměrem Martin Decker, s ochranou proti překročení maxima. 
V případě, že je překročen žádaný tlak, přejde motor na pracovní plošině na 
volnoběh a ozve se výstražná houkačka. 

- Výstupní průtok triplex čerpadla je měřen na základě otáček vstupní hřídele, 
snímaných počítacím spínačem v bezprostřední blízkosti. Průtok čerpadlem je 
digitálně zobrazován.  

- Hydraulický systém má tlakoměry pro každý okruh čerpadla a teploměr v olejové 
nádrži. 

- Ovládací pult je dostatečně osvícen osvětlovacím systémem agregátu, aby byl 
možný provoz i v noci. 

- Měřicí přístroje a zařízení mají odečet přednostně v metrických jednotkách. Kde to 
je možné jsou dvojité stupnice pro odečet v anglosaských a metrických jednotkách. 

- Míchací čerpadlo záměsové vody je vybaveno průtokoměrem a tlakoměrem. 
- Podávací, recirkulační a přeplňovací čerpadla jsou vybavena tlakoměry.  
- Ovládací pult obsahuje monitorovací lineární zápis hodnot na pruh registračního 

papíru. Zařízení permanentně zapisuje hustotu, počet zdvihů čerpadel (průtok/min) 
a tlak. 
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- Zobrazovací nebo registrační přístroje ukazují hustotu v g/cm3, tlak v MPa, průtok 
v litrech/min a celkový objem v m3. 

 

 

 

Regulace hustoty 

 
- Míchací systém cementu je provozovatelný v ručním nebo v automatickém režimu. 

Při automatickém režimu počítač reguluje hustotu řízením průtoku přicházejícího, 
volně sypaného cementu. Parametry cementace mohou být dopředu 
naprogramovány a změněny velmi rychle během cementace bez přerušení činnosti. 
Hustota cementové kaše může být udržována v rozmezí ± 0,01 – 0,02 g/cm3 
hustoměru indikujícího hustotu, za provozu blížícímu se stabilním podmínkám a za 
přiměřené hodnoty hustoty. 

- V případě, že je míchací systém ovládán ručně, operátor užívá hydraulicky 
ovládaný ventil k řízení ventilu dávkování cementu. 

-          Jeli vysoká hustota cementové kaše, může být rychle změněna použitím obtokového 
ředícího ventilu. 

- Systém automatického řízení hustoty TEM® (CAM) zobrazuje parametry buď 
v anglosaských nebo v metrických jednotkách. Agregát je nastaven k zobrazení a 
zápisu metrických hodnot. 

 


