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1.

WPROWADZENIE

Wiercenie otworów naftowych, których g³êbokoæ wynosi zwykle od kilkuset metrów
do kilku tysiêcy metrów, jest zwi¹zane ci¹gle z du¿y ryzykiem wyst¹pienia komplikacji
oraz awarii wiertniczych, a tak¿e awarii maszynowych, pomimo znacznego postêpu w zakresie techniki i technologii wierceñ naftowych. W przesz³oci awaryjnoæ tego typu prac
wiertniczych w przedsiêbiorstwach podleg³ych Zjednoczeniu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa by³a znaczna. Przyk³adowo, w latach 19761979 nieprodukcyjny czas wynosi³
15,1%÷20,3% ogólnego czasu wiercenia otworów naftowych, w tym: na czas likwidacji
awarii wiertniczych przypada³o 5,1%÷6,4%, a komplikacji wiertniczych – 3,9%÷5,7% [6].
Przychwycenia przewodu wiertniczego nale¿¹ do awarii, tj. do takich sytuacji w otworze wiertniczym, których zaistnienie uniemo¿liwia dalsze g³êbienie otworu, a¿ do momentu
usuniêcia przeszkody. We wspomnianym wczeniej okresie czasu na likwidacjê przychwyceñ przewodu wiertniczego zu¿yto ³¹cznie od 10 510 godzin do 24 870 godzin, a to stanowi³o 23,5%÷46,6% ogólnego czasu niezbêdnego do likwidacji wszystkich zaistnia³ych
w tym czasie awarii wiertniczych [4, 6].
Proces uwalniania przewodu z przychwycenia jest zwykle bardzo czasoch³onny i zale¿y g³ównie od g³êbokoci wierconego otworu, a czêciowo tak¿e od trafnoci wyboru metody likwidacji. Analiz¹ danych przemys³owych stwierdzono, ¿e w latach 19962006 liczba
przychwyceñ przewodu wiertniczego podczas wierceñ naftowych wynosi³a oko³o 25%
wszystkich zaistnia³ych w tym czasie awarii wiertniczych, a czas potrzebny na likwidacjê
tych przychwyceñ wynosi³ oko³o 56% czasu zu¿ytego na likwidacjê wszystkich awarii
wiertniczych, które wyst¹pi³y w tym okresie czasu.
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Pracê wykonano w ramach badañ statutowych Wydzia³u Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH
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2.

ANALIZA OBJAWÓW, PRZYCZYN I RODZAJÓW PRZYCHWYCEÑ
PRZEWODU WIERTNICZEGO

Na podstawie analizy danych przemys³owych stwierdzono, ¿e przyczyny przychwyceñ przewodu wiertniczego s¹ powodowane czynnikami geologicznymi, technicznymi,
technologicznymi oraz organizacyjno-decyzyjnymi (tab. 1).
Tabela 1
Zestawienie rodzajów przychwyceñ przewodu wiertniczego i ich przyczyn oraz sposobów likwidacji
Lp.

1

Rodzaj
przychwycenia
przewodu
Przyklejenie
obci¹¿ników
do osadu
i³owego

Przyczyny przychwyceñ przewodu
geologiczne

techniczne

technologiczne

przewarstwienia ska³
przepuszczalnych nad
widrem lub koronk¹;
AWCZ

brak stabilizatorów
gruby osad p³uczkowy
w kolumnie obci¹¿ników;
na cianie otworu; zbyt
urwanie elementu
du¿a gêstoæ p³uczki
przewodu
du¿a liczba operacji
dwigowych ; ma³y postêp
wiercenia; brak stabilizacji
dolnej czêci przewodu;
wyd³u¿one rdzeniowanie;
brak przerabiania otworu

2

Zaklinowanie
we wrêbie

zmienna twardoæ ska³;
du¿y upad warstw

przewymiarowane
obci¹¿niki; le dobrany
wider lub koronka;
brak stosowania
poszerzaczy otworu

3

Przychwycenie
urobkiem

ska³y ilaste tworz¹ce
korki z urobku; ska³y
szczelinowate powoduj¹ce zaniki p³uczki;
AWCZ

ma³o sprawny system
oczyszczania p³uczki
i regulowania jej
parametrów; urwanie
elementu przewodu

ma³y wydatek t³oczenia
p³uczki; du¿a gêstoæ i lepkoæ
p³uczki oraz ma³a jej
wytrzyma³oæ strukturalna;
koagulacja p³uczki

4

Przychwycenie
w ska³ach
niestabilnych

ska³y niestabilne sk³onne
do sypania i obwa³ów
oraz wyp³ukiwania
kawern; ska³y
pêczniej¹ce lub p³yn¹ce;
ska³y spêkane

ma³o sprawny system
oczyszczania p³uczki;
ma³e przewity
technologiczne

niew³aciwy rodzaj
i parametry p³uczki; brak
okresowego przerabiania
otworu; gwa³towne ruchy
i t³okowanie przewodem

5

Zaklinowanie
w odcinkach
intensywnej
krzywizny

du¿a tendencja ska³
do krzywienia zmienna
twardoæ ska³; du¿y
k¹t upadu warstw

zapuszczanie przewodu
bardziej sztywnego:
przewymiarowane
obci¹¿niki; stabilizatory;
rdzeniówka; RPZ

brak okresowego przerabiania
i poszerzania otworu,
zw³aszcza przed zapuszczaniem bardziej sztywnej
dolnej czêci przewodu

6.

Zaklinowanie
widra
drobnymi
przedmiotami

ska³y miêkkie lub plastyczne, umo¿liwiaj¹ce
czasowe utrzymywanie
w cianie otworu
upad³ych przedmiotów

brak na wiertni
odpowiednich narzêdzi
ratunkowych

brak usuwania
i wczeniejszego niszczenia
w otworze upad³ych
przedmiotów

7.

Zaklinowanie
uszczelniacza
RPZ

niestabilne ska³y
w stropie z³o¿a

brak odpowiednich
uszczelniaczy
mechanicznych
lub hydraulicznych

zbyt du¿a ró¿nica cinienia
wytworzona na uszczelniacz;
p³uczka s³abo oczyszczona
z urobku

8.

Przychwycenie niestabilne lub szczekotwicy rurowej linowate ska³y
RPZ
zbiornikowe

brak zestawu RPZ
z kotwic¹ szczêkow¹

zbyt du¿a depresja wytworzona
na z³o¿e;
zbyt d³ugi czas badañ RPZ;
t³okowanie zestawem RPZ

AWCZ  anomalnie wysokie cinienie z³o¿owe; RPZ  rurowy próbnik z³o¿a
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Do przyczyn geologicznych zaliczyæ mo¿na m.in.:
niestabilnoæ i szczelinowatoæ ska³;
zmienna twardoæ ska³ i du¿y k¹t upadu warstw;
wystêpowanie przewarstwieñ ska³ przepuszczalnych;
wystêpowanie stref o anomalnie wysokim cinieniu z³o¿owym(AWCZ);
wystêpowanie ska³ plastycznych oraz ulegaj¹cych rozmywaniu.
Tabela 1 cd.
Przyczyny przychwyceñ
przewodu
organizacyjno-decyzyjne

Objawy przychwycenia

Sposoby likwidacji
przychwycenia
hutawka olejowa; ratunkowy zestaw
RPZ; k¹piel ropna lub kwasowa; obwiercanie lub zwiercanie przychwyconej
czêci przewodu; odchylanie otworu

bezruch przewodu powy¿ej
7 do 10 minut; brak
prognozowania AWCZ

brak ruchów pionowych
i obrotowych; g³êbokoæ
przychwycenia odpowiada
g³êbokoci ska³ przepuszczalnych

rzadkie pomiary krzywizny;
brak optymalizacji procesu
wiercenia; niew³aciwe
ustawienie wielokr¹¿ka, sto³u
lub kolumny prowadnikowej

nadmierne zu¿ycie krawêdzi
zworników; wskazania geofizyczne
k¹piel kwasowa; uwalnianie lontem
prostowania otworu; mo¿liwoæ
p³ukania i obrotów; brak ruchu
detonacyjnym; obwiercanie
pionowego; przychwycenie
w trakcie wyci¹gania przewodu

brak ci¹g³ej regulacji parametrów p³uczki oraz stosowania dodatków smarnych
i strukturotwórczych; brak
prognozowania AWCZ

wzrost obci¹¿enia na haku; wzrost
cinienia t³oczenia p³uczki; zmniejszenie postêpu wiercenia; wzrost
momentu obrotowego; zwiêkszenie
gêstoci p³uczki; ucieczka p³uczki

intensywne p³ukanie otworu; k¹piel ropna; rozkrêcanie nad miejscem przychwycenia lub ucinanie przewodu, a nastêpnie
obwiercanie przychwyconej czêci

brak ci¹g³ej regulacji
parametrów p³uczki; brak
stosowania kawernomierza
i profilowania rednicy otworu

przyrost objêtoci urobku; znaczne
zmiany obci¹¿enia na haku
i cinienia t³oczenia p³uczki
oraz momentu obrotowego; spadek
prêdkoci wiercenia; utrata ruchu
przewodu podczas zapuszczania

rozkrêcanie nad miejscem przychwycenia
lub ucinanie
przewodu, a nastêpnie obwiercanie
lub zwiercanie przychwyconej
czêci; likwidacja zaników p³uczki

zbyt póna decyzja
o stabilizacji dolnej
czêci przewodu; brak
kontrolnych pomiarów
krzywizny

mo¿liwoæ zapuszczania, a brak
mo¿liwoci wyci¹gania przewodu

k¹piel kwasowa; wibratory;
detonatory; obwiercanie

brak porz¹dku na pod³odze
wiertni
wokó³ sto³u obrotowego

brak ruchu przewodem
przy równoczesnej mo¿liwoci
p³ukania otworu; g³êbokoæ
przychwycenia odpowiada
g³êbokoci widra

k¹piel kwasowa; no¿yce hydrauliczne;
wibratory; detonatory; rozkrêcanie,
wyci¹ganie wolnej czêci
i torpedowanie

brak odpowiedniego doboru
parametrów opróbowania

osiadanie zestawu RPZ
w momencie zapinania

no¿yce hydrauliczne; zwiercanie
uszczelniacza RPZ

pominiêcie próby
na przychwycenie
przed zapiêciem RPZ

piaszczenie ska³ zbiornikowych;
zaniki p³uczki

no¿yce hydrauliczne; obwiercanie
lub zwiercanie kotwicy rurowej RPZ
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Przyczyny techniczne to g³ównie uszkodzenia i braki odpowiednich elementów przewodu wiertniczego oraz narzêdzi ratunkowych, a tak¿e awarie maszynowe, które powoduj¹
przerwy w wierceniu lub kr¹¿eniu p³uczki w otworze. W ramach przyczyn technologicznych nale¿y wyró¿niæ: rodzaj i parametry p³uczki wiertniczej oraz brak bie¿¹cej kontroli
i regulacji tych parametrów; zbyt szybkie operacje dwigowe przewodem w otworze; b³êdny dobór parametrów technologii wiercenia ( strumieñ t³oczonej p³uczki, nacisk osiowy na
wider); wytworzenie próbnikiem z³o¿a zbyt du¿ej ró¿nicy cinienia. Przyczyny organizacyjno-decyzyjne zwi¹zane s¹ g³ównie z zaniedbaniami w bie¿¹cej rejestracji i kontroli
przebiegu procesu wiercenia oraz zaopatrzeniowymi w sprzêt, narzêdzia i materia³y p³uczkowe, a tak¿e z podejmowaniem niew³aciwych decyzji w zakresie dzia³añ profilaktycznych, szczególnie w momencie stwierdzenia pierwszych objawów wystêpowania zagro¿enia przychwycenia przewodu. Przyk³adowo, zbyt póna decyzja o likwidacji komplikacji
wiertniczej w postaci czêciowego zaniku p³uczki, mo¿e doprowadziæ do przychwycenia
przewodu urobkiem.
Doæ czêsto przychwycenie przewodu jest spowodowane wp³ywem dwu lub kilku
czynników, tote¿ konieczne jest ich rozpoznanie w celu podjêcia odpowiedniej decyzji dotycz¹ce sposobu likwidacji przychwycenia. Warto zauwa¿yæ, ¿e dok³adne rozpoznanie
przyczyn powstania przychwycenia przewodu, gwarantuje w³aciwy dobór metody likwidacji oraz zwiêkszenie efektywnoci tego procesu.

3.

DECYZJE W ZAKRESIE LIKWIDACJI PRZYCHWYCEÑ
PRZEWODU WIERTNICZEGO

Decyzje w zakresie wyboru metod likwidacji przychwyceñ przewodu wiertniczego
obejmuj¹ zwykle, m.in. [1, 2, 3, 7]:
 okrelanie metod¹ analityczn¹ lub lokalizatorem elektromagnetycznym) g³êbokoci
górnej granicy strefy przychwycenia przewodu, w celu obliczenia dopuszczalnych
wartoci si³ napinania oraz liczby obrotów;
 manwerowanie przewodem (napinanie i skrêcanie) w zakresie dopuszczalnych wartoci si³ napinania oraz liczby obrotów;
 udary lub wstrz¹sy mechaniczne no¿ycami hydraulicznymi, wzglêdnie wibratorami
drgañ lub przy u¿yciu lontu detonacyjnego;
 zmniejszenie cinienia hydrostatycznego s³upa p³uczki w otworze poprzez zastosowanie hutawki olejowej lub wodnej w przewodzie;
 fizykochemiczne oddzia³ywanie na strefê przychwycenia poprzez wannê ropn¹ lub
kwasow¹, zwykle po³¹czone z manewrowaniem przewodem;
 rozkrêcenie i intensywne wyp³ukiwanie obwa³u ska³ lub korka i³owego, a nastêpnie
rozkrêcanie odcinkami;
 rozkrêcanie przewodu nad miejscem przychwycenia i uwalnianie przychwyconej czêci przy u¿yciu ratunkowego zestawu rurowego próbnika z³o¿a;
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 ucinanie przewodu no¿em mechanicznym (od wewn¹trz lub od zewn¹trz), albo torped¹, w przypadkach braku mo¿liwoci jego rozkrêcenia, a nastêpnie nacinanie gwintu
i uwalnianie przewodu zestawem ratunkowym próbnika;
 obwiercanie i rozkrêcanie odcinkami przewodem ratunkowym z lewym gwintem;
 zwiercanie (frezowanie) przychwyconej czêci przewodu;
 odchylanie (zbaczanie) otworu wiertniczego nad przychwycon¹ czêci¹ przewodu;
 likwidacja czêci lub ca³ego otworu wiertniczego.
Czêsto podejmowanie decyzji dotycz¹cej odchylenia otworu ponad odcinkiem przychwyconego przewodu wiertniczego, wynika g³ównie z braku mo¿liwoci innego rozwi¹zania. Przyk³adem mo¿e byæ trzykrotne odchylanie otworu B-1 w dolomicie g³ównym [5].
Podczas uszczelniania strefy zaniku p³uczki zaczynem cementowym zat³aczanym przez
przewód, nast¹pi³o przycementowanie dolnej czêci przewodu. Odkrêcono nieprzychwycon¹ czêæ przewodu i od g³êbokoci 3009 m zawiercono nowy odcinek otworu po klinie
przykrêconym do górnego koñca pozosta³ego przewodu. W bardzo trudnych warunkach
geologicznych zwi¹zanych z ci¹g³ymi zanikami p³uczki oraz nieustannym zagro¿eniem
erupcyjnym i siarkowodorowym, uda³o siê osi¹gn¹æ tym otworem poziom wapienia podstawowego na g³êbokoci 3684 m. Jednak z powodu awarii rurowego próbnika z³o¿a i du¿ego zagro¿enia erupcyjno-toksycznego, doln¹ czêæ otworu zlikwidowano poprzez
uszczelnienie korkami cementowymi i w g³êbokoci 2600m po raz drugi odchylono otwór.
Przy g³êbokoci 3019 m, ze wzglêdu na wystêpuj¹ce czêciowe zaniki p³uczki i erupcje
wstêpne, dosz³o do przychwycenia przewodu wiertniczego. Przyst¹piono do ponownego
odchylenia otworu od g³êbokoci 3000 m, nawiercaj¹c poziom dolomitu g³ównego w g³êbokoci (d³ugoci) 3420 m. Po zapuszczeniu i uszczelnieniu cementem ok³adzinowych rur
traconych o rednicy 7'' w przedziale g³êbokoci 2372÷3690 m kontynuowano wiercenie,
udostêpniaj¹c warstwy ska³ zbiornikowych pod³o¿a utworów cechsztynu (czerwony sp¹gowiec oraz karbon) i osi¹gaj¹c znaczn¹, koñcow¹ g³êbokoæ otworu B-z-1-bis wynosz¹c¹
4262 m (rys. 1).

4.

ANALIZA CZASU LIKWIDACJI PRZYCHWYCENIA
PRZEWODU WIERTNICZEGO

Metodami analizy statystycznej badano zale¿noæ czasu uwalniania przychwyconego
przewodu od g³êbokoci otworu. Analizê przeprowadzono na podstawie danych przemys³owych udostêpnionych przez poszczególne Zak³ady Poszukiwañ Nafty i Gazu, obejmuj¹cych 41 przypadków uwalniania przychwyconego przewodu wiertniczego podczas wierceñ
naftowych i geotermalnych. Stosowano ró¿ne metody uwalniania, pocz¹wszy od pracy no¿ycami wiertniczymi, poprzez k¹piele, a¿ po zwiercanie przychwyconego przewodu. Na
podstawie wykresu rozrzutu dobrano liniowy model tej zale¿noci w postaci: y = a⋅x + b.
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rury 18 5/8"  40 m

rury 13 3/8"  307 m

rury 9 5/8"  2597 m

rury tracone 7"
2372  3690 m

rury tracone 5"
3588  4249 m

Rys. 1. Schemat koñcowej konstrukcji otworu B-1-z-bis odchylonego
z powodu przychwycenia przewodu wiertniczego
ród³o: [5]
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Korzystaj¹c z programu STATISTICA ver. 8, wyznaczono nastêpuj¹ce równanie regresji liniowej:

t p = 0,1936 ⋅ H − 206,9492 [h]

(1)

gdzie:
tp – czas przychwycenia przewodu wiertniczego;
H  g³êbokoæ otworu, analizowanej w zakresie od 800 do 4 500 m.
Równanie (1) wyznaczono na poziomie istotnoci α = 0,05 (przedzia³ ufnoci 0,95),
uzyskuj¹c niezbyt zadawalaj¹c¹ wartoæ wspó³czynnika korelacji r = 0,5558, w porównaniu do wartoci krytycznej r0,05 = 0,3044. Równanie (1) mo¿e s³u¿yæ do prognozowania
czasu uwalniania przychwyconego przewodu dla zadanej g³êbokoci otworu wiertniczego,
w którym nast¹pi³o przychwycenie. Ca³kowity koszt likwidacji przychwycenia przewodu
jest zwykle wprost proporcjonalny do czasu uwalniania. Jednak w ka¿dej szczegó³owej sytuacji celowe jest uwzglêdnienie poszczególnych sk³adowych ca³kowitego kosztu likwidacji przychwycenia [8].
5.

EKONOMICZNY ASPEKT PODEJMOWANIA DECYZJI
O ODCHYLANIU OSI OTWORU
NAD PRZYCHWYCONYM ODCINKIEM PRZEWODU

Decyzjê o odchylaniu osi otworu nad przychwyconym odcinkiem przewodu podejmuje siê zazwyczaj wówczas, gdy mo¿liwe do zastosowania sposoby uwalniania przewodu nie
powiod³y siê. Decyzja ta powinna byæ ekonomicznie uzasadniona no podstawie oceny
kosztów dotychczasowego wykonania prac ratunkowych, wydatkowanych do momentu
podjêcia decyzji o odchyleniu osi otworu.
Stosowanie ca³ej gamy mo¿liwych, czêsto skomplikowanych sposobów prowadz¹cych do uwolnienia przychwyconego przewodu wiertniczego jest s³uszne do momentu, kiedy koszt prac ratunkowych, koniecznych do uwolnienia przewodu wiertniczego nie przekracza wartoci przewodu wiertniczego i narzêdzi pozostawionych w otworze.
Ekonomiczn¹ celowoæ prowadzenia prac ratunkowych mo¿na przedstawiæ wzorem (2).
Ec =

gdzie:
Ec
K1
K2
K3

K1 + K 2 + K 3
T ⋅ ( K 4 + K5 )

(2)


–



wspó³czynnik okrelaj¹cy celowoæ wykonywania prac ratunkowych [];
koszt przewodu wiertniczego i narzêdzi pozostawionych w otworze [z³];
przewidywany koszt odchylenia osi otworu [z³];
przewidywane koszty amortyzacyjne poniesione w czasie odchylenia osi
otworu i wiercenia w strefie jego krzywienia [z³];
T – liczba przewidywanych dni koniecznych do uwolnienia z przychwycenia (cile skorelowana z g³êbokoci¹ otworu);
K4  przewidywany koszt zu¿ycia narzêdzi ratunkowych i p³ynów zabiegowych
przy pracach instrumentacyjnych [z³];
K5 – koszty amortyzacyjne poniesione w okresie likwidacji przychwycenia [z³];
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W przypadku kiedy otrzymany wynik Ec > 1, powinnimy przyst¹piæ do uwolnienia
przychwyconego przewodu wiertniczego. Dla wartoci Ec < 1, nale¿y rozpocz¹æ odchylanie otworu nad miejscem przychwycenia.
6.

WNIOSKI

1) Podczas wierceñ naftowych wystêpowanie awarii wiertniczych jest nie uniknione, ale
mo¿liwe jest znaczne zmniejszenie ich liczby poprzez dok³adne rozpoznawanie przyczyn ich powstawania. Osi¹ga siê przez to mo¿liwoæ dzia³añ profilaktycznych, a tak¿e podejmowania w³aciwych decyzji w zakresie likwidacji awarii.
2) Du¿a liczba wystêpuj¹cych awarii powoduje wzrost kosztów wiercenia zwi¹zanych
z ich likwidacj¹. Dotyczy to w szczególny sposób przychwyceñ przewodu wiertniczego na które zu¿ywa siê ponad po³owê czasu potrzebnego na likwidacjê wszystkich,
zaistnia³ych w tym czasie awarii wiertniczych.
3) Efektywnoæ likwidacji przychwyceñ przewodu wiertniczego wymaga oprócz dobrego rozpoznania rodzaju i przyczyn przychwycenia, tak¿e szczegó³owej analizy ekonomicznej w zakresie podejmowanych decyzji dotycz¹cych doboru metody likwidacji.
4) Na podstawie wyników analizy statystycznej mo¿liwe jest prognozowanie czasu potrzebnego na uwolnienie przychwyconego przewodu oraz ewentualne podjêcie decyzji
o koniecznoci odchylania otworu, ze wzglêdów ekonomicznych.
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