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1.

WSTÊP

Na wiecie rokrocznie obserwuje siê wzrost inwestycji wykorzystuj¹cych technologie bezwykopowe podczas budowy podziemnych instalacji rurowych. Jedn¹ z coraz
czêciej stosowanych metod jest horyzontalny przewiert sterowany [1]. Istota aplikacji
tej technologii polega na wykonaniu otworu pilotowego wed³ug cile zaprojektowanej
trajektorii, a nastêpnie jedno- lub wielokrotne poszerzenie istniej¹cego otworu do wymaganej koñcowej rednicy. Etap koñcowy prac to wci¹gniêcie do istniej¹cego otworu rury os³onowej.
Najwa¿niejszym z poszczególnych etapów prac, zwi¹zanych z wykonaniem horyzontalnego przewiertu sterowanego, jest instalacja rury os³onowej. Podczas tego procesu wymagana jest bowiem najwiêksza moc urz¹dzenia.
Wielkoæ si³y niezbêdnej do instalacji rury os³onowej zale¿y od:
 trajektorii horyzontalnego przewiertu sterowanego;
 ciê¿aru instalowanej rury os³onowej;
 wielkoci wspó³czynnika tarcia pomiêdzy wci¹gan¹ rur¹ os³onow¹ a cian¹ otworu
kierunkowego;
 wielkoci wspó³czynnika tarcia pomiêdzy wci¹gan¹ rur¹ os³onow¹ a pod³o¿em, na
którym le¿y zmontowany ruroci¹g;
 gêstoci p³uczki wiertniczej, oraz jej parametrów reologicznych;
 niestabilnoci i nierównoæ ciany otworu;
 stopnia oczyszczania otworu ze zwiercin.
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Pracê wykonano w ramach badañ statutowych WWNiG AGH
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2.

ROZK£AD SI£ WYSTÊPUJ¥CYCH
PRZY WCI¥GANIU RURY OS£ONOWEJ

Wielkoæ si³y niezbêdnej do realizacji procesu wci¹gania kolumny rur os³onowych
okrelona jest wzorem:

T = T pow + Totw

(1)

gdzie:
Tw  si³a potrzebna do realizacji procesu wci¹gniêcia rury os³onowej [N];
Tpow  si³a niezbêdna do pokonania oporów ruroci¹gu le¿¹cego na powierzchni terenu [N];
Totw  si³a niezbêdna do pokonania oporów wewn¹trz horyzontalnego przewiertu
sterowanego [N].
Si³a niezbêdna do pokonania oporów ruroci¹gu pomiêdzy rur¹ a pod³o¿em, na którym
le¿y zmontowana kolumna rur os³onowych zale¿y od jej u³o¿enia. Ruroci¹g os³onowy po
zmontowaniu (zgrzaniu lub zespawaniu), a przed wci¹gniêciem do otworu znajdowaæ mo¿e
siê bowiem bezporednio na powierzchni terenu lub na rolkach prowadnikowych rozmieszczonych na pod³o¿u gruntowym. Si³a ta jest sum¹ sk³adowej si³ ciê¿koci oraz si³ tarcia.
W przypadku gdy ruroci¹g le¿y na powierzchni ziemi, si³a potrzebna do jego przeci¹gniêcia wynosi:
L
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T pow = qr ∫ sin ε L dl + μqr
gdzie:
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∫ cos ε L dl

(2)

ciê¿ar jednego metra ruroci¹gu w powietrzu [N/m];
wspó³czynnik tarcia pomiêdzy instalowan¹ rura os³onow¹ a powierzchni¹ gruntu [];
d³ugoæ ruroci¹gu [m];
redni k¹t nachylenia do p³aszczyzny poziomej odcinka ruroci¹gu o d³ugoci dl [o].

Gdy ruroci¹g znajduje siê na p³askim terenie wzór (2) przyjmuje postaæ:

T pow = μqr L

(3)

Stosuj¹c natomiast technikê umieszczenia ruroci¹gu na rolkach prowadz¹cych, wartoæ si³y tarcia wystêpuj¹cej na rolkach podczas przeci¹gania kolumny rur os³onowych nale¿y wyznaczaæ z zale¿noci:
L

T pow = qr ∫ sin ε L dl +
0

2f
qr
nd

gdzie:
n  liczba rolek podpieraj¹cych ruroci¹g [],
f  wspó³czynnik tarcia tocznego [m],
d  rednica pojedynczej rolki [m].
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(4)

Si³ê wci¹gaj¹c¹ ruroci¹gu na powierzchni mo¿na zatem zminimalizowaæ poprzez u³o¿enie ruroci¹gu na powierzchni pochy³ej (ε < 0), a w przypadku umieszczenia go na rolkach
poprzez zwiêkszenie rednicy rolek (d) i ich liczby (n).
Opory przemieszczania (Fotw) wci¹ganej rury os³onowej wewn¹trz horyzontalnego
przewiertu sterowanego s¹ sk³adow¹ wielu czynników:
 si³ tarcia, bêd¹cych skutkiem przestrzennego przebiegu osi otworu kierunkowego oraz
ciê¿aru kolumny rur os³onowych;
 si³ tarcia zale¿nych od si³y docisku wci¹ganej rury do ciany otworu generowanych
w wyniku oddzia³ywania cinieñ hydrostatycznych i hydrodynamicznych p³ynu wype³niaj¹cego otwór wiertniczy;
 si³ tarcia powsta³ych na skutek nieprawid³owego oczyszczania otworu kierunkowego
ze zwiercina w tym: osadzania zwiercin na dolnej czêci ciany otworu kierunkowego
(Bad cutings effect) oraz wytr¹cania siê z p³uczki wiertniczej obci¹¿aj¹cej j¹ fazy sta³ej
(efekt Boycotta);
 si³ tarcia wynikaj¹cych z klinowania i wrzynania siê rury os³onowej w cianê otworu, uzale¿nionych od rodzaju i parametrów wytrzyma³ociowych ska³ wchodz¹cych
w sk³ad ciany otworu, lokalnych zmian rednicy (obecnoæ kawern lub przewê¿eñ, zwi¹zanych z wyciskaniem ska³ plastycznych) oraz od sztywnoci rur ok³adzinowych.
W Katedrze Wiertnictwa i Geoin¿ynierii, Wydzia³u Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH
opracowano metodykê pozwalaj¹c¹ na oszacowywanie wartoci si³ tarcia oraz si³ osiowych
powstaj¹cych w przemieszczanej w otworze wiertniczym kolumnie rur os³onowych.
Podstaw¹ powy¿szej metodyki jest za³o¿enie, ¿e zmiana si³ osiowych jest wprost proporcjonalna do wartoci si³y bocznej, wynikaj¹cej z ciê¿aru elementu przewodu wiertniczego i przestrzennego jej przebiegu, a miar¹ proporcjonalnoci jest nie wspó³czynnik tarcia
definiowany klasycznie, lecz wspó³czynnik oporów przemieszczania kolumny rur.
Wartoæ wspó³czynnika oporów przemieszczania kolumny rur os³onowych w otworze
kierunkowym zale¿eæ bêdzie od:
 w³aciwoci technologii stosowanej p³uczki wiertniczej (gêstoci, modelu reologicznego, parametrów reologicznych, parametrów hydraulicznych),
 rodzaju ska³ oraz ich parametrów fizykomechanicznych,
 materia³u, z której wykonana jest rura os³onowa,
 ró¿nicy cinienia przep³ywaj¹cej p³uczki i cinienia p³ynów wype³niaj¹cych warstwy
skalne,
 stopnia oczyszczania otworu kierunkowego ze zwiercin.
Wspó³czynnik oporów przemieszczania przewodu wiertniczego w otworze kierunkowym nale¿y interpretowaæ jako ekwiwalentn¹ wartoæ wspó³czynnika tarcia, uwzglêdniaj¹cego wszystkie dynamiczne zjawiska fizyczne zachodz¹ce podczas przemieszczania
kolumny rur w otworze kierunkowym. Metodykê jego wyznaczania przedstawiono w pracy [4].
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Na rysunku 1 przedstawiono rozk³ad si³ dzia³aj¹cych na element rury os³onowej podczas wci¹gania jej do horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Rys. 1. Rozk³ad si³ dzia³aj¹cych na ciskany element wci¹ganej kolumny rur

Rozwa¿aj¹c zale¿noci przedstawione na rysunku 1, mo¿na napisaæ równanie momentów si³ wzglêdem punktu O:

dT
⎛
⎞
ΔL ⎟ R − TR − FT R + FG cos αR = 0
⎜T +
dL
⎝
⎠

(5)

Po przekszta³ceniu równanie (5) przyjmuje postaæ:
dT
ΔL = − FG cos α + FT
dL

(6)

Uwzglêdniaj¹c zale¿noci:
FT = μ e N

(7)

FG = qΔL cos α

(8)

dT
N
= −q cos α + μ e
ΔL
dL

(9)

oraz:

uzyskuje siê:

gdzie:
α
FG
T
FT
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k¹t odchylenia od pionu elementu wci¹ganej kolumny rur [o];
sk³adowa si³y ciê¿aru elementu wci¹ganej kolumny rur [N];
osiowa si³a ciskaj¹ca element wci¹ganej kolumny rur [N];
si³a tarcia elementu wci¹ganej kolumny rur o cianê otworu wiertniczego [N];

q  ciê¿ar pierwszego metra instalowanej rury lub przewodu wiertniczego u¿ytego
do jej wci¹gania wyznaczany z uwzglêdnieniem si³ wyporu [N/m];
⎛ ρp
q = qr ⎜⎜ 1 −
⎝ ρr

⎞
⎟⎟
⎠

(10)

qr  ciê¿ar pierwszego metra instalowanej rury lub przewodu wiertniczego u¿ytego
do jej wci¹gania wyznaczany w powietrzu [N/m];
ρp  gêstoæ p³uczki wype³niaj¹cej otwór wiertniczy [kg/m3];
ρr  gêstoæ materia³u, z którego wykonana jest rura ok³adzinowa lub przewód wiertniczy [kg/m3];
ΔL  d³ugoæ elementu wci¹ganej kolumny rur [m];
R  promieñ krzywizny osi otworu kierunkowego [m];
μe  ekwiwalentna wartoæ wspó³czynnika tarcia [];
N  si³a boczna [N].
Wartoæ si³y bocznej nale¿y wyznaczaæ rozwa¿aj¹c trajektoriê otworu kierunkowego
w uk³adzie przestrzennym. W ka¿dym punkcie krzywej opisuj¹cej przebieg osi otworu kierunkowego okreliæ mo¿na jednoznacznie trzy proste wzajemnie prostopad³e (prosta styczna, prosta binormalna, prosta normalna g³ówna) i trzy p³aszczyzny wzajemnie prostopad³e
(p³aszczyzna normalna, p³aszczyzna cile styczna, p³aszczyzna prostuj¹ca) tworz¹ce tzw.
trójcian Freneta [2, 3].
Wartoæ si³y bocznej wynosi:
2

dβ ⎞
⎛ dα
⎞ ⎛
ΔL − qΔL sin α ⎟ + ⎜ T sin α
ΔL ⎟
N = ⎜T
dL
⎝ dL
⎠ ⎝
⎠

2

(11)

Podczas wiercenia horyzontalnych przewiertów sterowanych wielkociami charakteryzuj¹cymi przestrzenne usytuowanie osi otworu s¹: dodatni lub ujemny k¹t odchylenia od
p³aszczyzny poziomej (ε), azymut (β) oraz d³ugoæ otworu (L).
Wartoæ i znak k¹ta odchylenia trajektorii od p³aszczyzny poziomej ε s¹ cile powi¹zane z wartoci¹ k¹ta odchylenia od pionu α. Zale¿noæ t¹ opisuje równanie:
ε = α – 90o

(12)

Wstawiaj¹c równania (11) oraz (12) do wzoru (9) uzyskuje siê:
2

dT
dβ ⎞
⎛ dε
⎞ ⎛
= q sin ε + μe ⎜ T
− q cos ε ⎟ + ⎜ T cos ε
⎟
dL
dL ⎠
⎝ dL
⎠ ⎝

2

(13)
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Podczas instalacji kolumny rur os³onowych w sterowanym przewiercie horyzontalnym
wykorzystuje siê przewód wiertniczy oraz przykrêcony do niego poszerzacz, krêtlik oraz
g³owicê do wci¹gania rur. Kolumna rur przymocowana jest do g³owicy wci¹gaj¹cej
Znaj¹c przestrzenny przebieg osi otworu kierunkowego (ε(L), β(L)), ciê¿ar jednego
metra rur ok³adzinowych (q(L)) oraz przyjmuj¹c wartoæ wspó³czynnika oporów przemieszczania kolumny rur w otworze kierunkowym (μe(L)), mo¿na okreliæ wartoæ osiowych si³ T(L), na ka¿dym etapie wci¹gania kolumny rur os³onowych.
Wykorzystuj¹c wyprowadzone zale¿noci w Katedrze Wiertnictwa i Geoin¿ynierii,
Wydzia³u Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, opracowano metodykê pozwalaj¹c¹ na oszacowywanie si³ niezbêdnych do wci¹gniêcia kolumny rur os³onowych do horyzontalnego przewiertu sterowanego.
3.

TECHNIKA I TECHNOLOGIA
BALASTOWANIA KOLUMNY RUR OS£ONOWYCH

Do produkcji rur os³onowych wci¹ganych do horyzontalnych przewiertów sterowanych wykorzystuje siê ró¿ne materia³y. Do najczêciej stosowanych zaliczyæ nale¿y: stal,
¿eliwo sferoidalne, polietylen (niskiej, redniej i wysokiej gêstoci), polipropylen, polichlorek winylu. Zestawienie wartoci gêstoci materia³ów z których wykonywane s¹ kolumny
rur os³onowych wci¹gane do horyzontalnych przewiertów sterowanych podano w tabeli 1.
Tabela 1
Wartoci gêstoci materia³ów z których wykonywane s¹ kolumny rur os³onowych
Rodzaj materia³u

Gêstoæ [kg/m3]

Stal

7700

HDPE

940÷965

MDPE

930÷940

LDPE

< 930

PCV

1380÷1400

W przypadku stosowania rur wykonanych z materia³u o mniejszej gêstoci ni¿ gêstoæ
p³uczki wype³niaj¹cej otwór wiertniczy (rury polietylenowe), podczas wci¹gania kolumna
rur trze o górn¹ czêæ ciany otworu (obliczona ze wzoru (10) wartoæ q ma znak ujemny).
W celu obni¿enia wielkoci si³y wci¹gaj¹cej celowe jest wiêc wówczas zwiêkszenie
ciê¿aru wci¹ganych rur poprzez wype³nienie ich wnêtrza p³ynem balastuj¹cym.
Na rysunku 2 przedstawiono przekrój przez balastowan¹ kolumnê rur os³onowych
W wyniku przeprowadzenia procesu balastowania kolumny rur os³onowych wnêtrze ruroci¹gu wykonanego z materia³u o gêstoci ρr wype³nia p³yn o gêstoci ρb (ciecz
balastuj¹ca, powietrze), natomiast ca³oæ zanurzona jest w obci¹¿onej urobkiem p³uczce
o gêstoci ρp.
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Rys. 2. Przekrój przez balastowan¹ kolumnê rur os³onowych
zanurzon¹ w p³uczce wiertniczej

Optymaln¹ wartoæ gêstoci cieczy balastuj¹cej mo¿na wyznaczyæ analizuj¹c rozk³ad
si³ dzia³aj¹cych na kolumnê przedstawion¹ na rysunku 2. Uwzglêdniaj¹c prawo wyporu
uzyskuje siê:
ρb = ρ p

Dr2, z

⎛ Dr2, z
⎞
− ρr ⎜
− 1⎟
2
2
⎜D
⎟
Dr , w
⎝ r,w ⎠

(14)

lub:

(

ρb = ρ p − ρr

Dr2, z

) D2

+ ρr

(14a)

r,w

gdzie:

ρb  gêstoæ cieczy balastuj¹cej [kg/m3];
Dr,z  rednica zewnêtrzna instalowanej kolumny rur [m];
Dr,w  rednica wewnêtrzna instalowanej kolumny rur [m].

Proponowana przez autorów artyku³u technologia wprowadzania cieczy balastuj¹cej
do rury os³onowej polega na zat³aczaniu cieczy przez w¹¿ stra¿acki umieszczony wewn¹trz
ca³ej instalowanej kolumny rur i przymocowany do pierwszej rury zgrzanej z g³owic¹ wci¹gaj¹c¹. Stosuj¹c t¹ technologiê stopniowo nape³nia siê wci¹gan¹ do otworu czêæ ruroci¹797

gu, unikaj¹c koniecznoci nape³nienia od pocz¹tku procesu instalacji ca³ej kolumny rur
(niepotrzebnego obci¹¿ania czêci napowierzchniowej).
W trakcie przeprowadzania instalacji kolumny rur os³onowych nale¿y skorelowaæ
strumieñ objêtoci wt³aczanej cieczy balastuj¹cej z prêdkoci¹ wci¹gania rur do horyzontalnego przewiertu sterowanego. Minimaln¹ wartoæ strumienia objêtoci wt³aczanej cieczy
powinno obliczaæ siê ze wzoru:
Q = vinst

πDr2, w

(15)

4

Balastuj¹c rury o du¿ych rednicach niezbêdne jest wiêc wt³aczanie do nich du¿ych
objêtoci cieczy. Stosowana w praktyce sterowanych wierceñ horyzontalnych wydajnoæ
pomp p³uczkowych (Qmax) mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ca przy mo¿liwej do uzyskania
prêdkoci wci¹gania rury os³onowej (vinst).
W takiej sytuacji proponuje siê wykorzystywaæ jedno z dwóch nastêpuj¹cych rozwi¹zañ technologicznych:
1) ograniczyæ prêdkoæ wci¹gania kolumny rur do wartoci:
vinst =

4Qmax

(16)

πDr2, w

2) zmniejszyæ przestrzeñ t³oczonej cieczy balastuj¹cej poprzez wprowadzenie do instalowanej rury dodatkowego ruroci¹gu balastuj¹cego o maksymalnej wartoci rednicy
wewnêtrznej (rys. 3) okrelanej wzorem:
dt2,w =

4Qmax
πvinst

(16a)

Wprowadzenie dodatkowego ruroci¹gu jest rozwi¹zaniem korzystniejszym gdy¿ wymaga zat³oczenia sumarycznie mniejszej objêtoci cieczy obci¹¿aj¹cej. Pozwala równie¿ na
obni¿enie gêstoci cieczy balastuj¹cej. Wymagan¹ gêstoæ cieczy wype³niaj¹cej ruroci¹g
balastuj¹cy instalowan¹ kolumnê rur nale¿y wyznaczaæ z zale¿noci:
ρb = ρ p

lub:

(

Dr2, z

⎛ Dr2, z − Dr2, w ⎞
⎛ d2
⎞
⎟ − ρt ⎜ t , z − 1⎟
− ρr ⎜
⎜
⎟
⎜ d2
⎟
dt2, w
dt2, w
⎝
⎠
⎝ t ,w ⎠

ρb = ρ p − ρr

D2

⎛ D2 ⎞

⎛ d2

⎞

⎝ t ,w ⎠

⎝ t ,w

⎠

) d 2r , z + ρr ⎜⎜ d r2,w ⎟⎟ − ρt ⎜⎜ d t2, z − 1⎟⎟
t ,w

(17)

(17a)

gdzie:
ρt  gêstoæ materia³u, z którego wykonany jest dodatkowy (wewnêtrzny) ruroci¹g
balastuj¹cy [kg/m3];
dt,z  rednica zewnêtrzna dodatkowego ruroci¹gu balastuj¹cego [m];
dt,w  rednica wewnêtrzna dodatkowego ruroci¹gu balastuj¹cego [m].
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ρb

Rys. 3. Przekrój przez kolumnê rur os³onowych zanurzon¹ w p³uczce wiertniczej
z umieszczonym wewn¹trz ruroci¹giem balastuj¹cym

4.

PODSUMOWANIE

Opory przemieszczania wci¹ganej rury os³onowej do horyzontalnego przewiertu sterowanego s¹ sk³adow¹ dwóch wielkoci:
1) oporów przemieszczania czêci instalowanej kolumny, znajduj¹cej siê na powierzchni
terenu,
2) oporów przemieszczania elementu kolumny wewn¹trz otworu wype³nionego p³uczk¹
wiertnicz¹.
Sumaryczna wielkoæ si³ tarcia zale¿y od ciê¿aru kolumny rur, technologii posadowienia kolumny rur na powierzchni terenu, w³aciwoci stosowanej p³uczki wiertniczej (gêstoci, modelu reologicznego, parametrów reologicznych), rodzaju i parametrów fizykomechanicznych ska³ oraz stopnia oczyszczania otworu kierunkowego ze zwiercin.
W celu wyznaczenia si³ niezbêdnych do wci¹gniêcia kolumny rur os³onowych do horyzontalnego przewiertu sterowanego nale¿y stosowaæ wyprowadzone w artykule zale¿noci.
Podczas instalacji kolumny rur ok³adzinowych wykonanej z polietylenu, nale¿y przeprowadzaæ proces jej balastowania. Obci¹¿ania instalowanej kolumny rur powinno siê
przeprowadzaæ koreluj¹c strumieñ wt³aczanej cieczy z prêdkoci¹ wci¹gania rur. W celu
optymalizacji procesu zaleca siê stosowanie dodatkowego ruroci¹gu balastuj¹cego, umieszczonego wewn¹trz instalowanej rury os³onowej. Wymagan¹ gêstoæ cieczy balastuj¹cej nale¿y wyznaczaæ z zale¿noci przedstawionych w artykule.
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