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ZNACZENIE POMIARU SI£ NAPINAJ¥CYCH
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DLA JEGO BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI**

Konstrukcje none urz¹dzeñ wiertniczych: wie¿e i maszty, to najbardziej odpowiedzialne elementy przy prowadzeniu prac zwi¹zanych z wierceniem i obs³ug¹ otworów
wiertniczych. Ju¿ na etapie projektowania konstruktorzy uwzglêdniaj¹ pewien zapas bezpieczeñstwa miêdzy maksymalnym naprê¿eniem dopuszczalnym i minimaln¹ wyszczególnion¹ granic¹ plastycznoci materia³u, z którego dana konstrukcja jest wykonywana. Dla
ka¿dej konstrukcji masztu nale¿y okreliæ parametry znamionowe dla za³o¿enia obci¹¿eñ
projektowych [3]. Konstrukcje nale¿y tak zaprojektowaæ, aby spe³nia³y lub przewy¿sza³y
stawiane im wymagania. Przyjmowane parametry znamionowe nie uwzglêdniaj¹ udarów.
Wystêpowanie przypieszeñ, udarów, oddzia³ywanie odstawionego przewodu oraz obci¹¿enia spowodowane wiatrem powoduj¹ obni¿enie znamionowego obci¹¿enia haka w warunkach statycznych. Wie¿e wiertnicze s¹ konstrukcjami znacznie bardziej statecznymi
w porównaniu z masztami. W tej kategorii konstrukcji nonych najmniej stateczne s¹ maszty pochylone teleskopowe (rys. 1), wymagaj¹ce stabilizuj¹cych odci¹gów.
Statecznoæ maszty zawdziêczaj¹ stabilizuj¹cym linom odci¹gowym, których odpowiednie rozmieszczenie i napiêcie powinno zapewniæ prawid³owe funkcjonowanie masztu
podczas prac wyci¹gowych. Norma [1] zaleca stosowanie olinowania odci¹gowego (rys. 2),
którego zastosowanie powinno zapewniæ bezpieczn¹ eksploatacjê.
Aby poznaæ znaczenie lin odci¹gowych w utrzymaniu statecznoci masztu, nale¿y
okreliæ, które obci¹¿enia s¹ najbardziej niebezpieczne dla utraty statecznoci. ¯eby odpowiedzieæ na to pytanie, nale¿y przypomnieæ, jakie obci¹¿enia mog¹ oddzia³ywaæ na maszt
z linami odci¹gowymi.
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca wykonana w ramach badañ w³asnych WWNiG AGH
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Rys. 1. Maszt teleskopowy MT-21/1 urz¹dzenia wiertniczego Cooper LTO 150

Na maszt z linami odci¹gowymi mog¹ oddzia³ywaæ nastêpuj¹ce obci¹¿enia:
a) obci¹¿enia robocze (bez uwzglêdniania obci¹¿eñ wiatrem), na które sk³adaj¹ siê kombinacje nastêpuj¹cych obci¹¿eñ:
1. maksymalne znamionowe obci¹¿enie haka w warunkach statycznych, w po³¹czeniu
z obci¹¿eniami lin¹ wielokr¹¿kow¹ oraz lin¹ martw¹ dla ka¿dego ze stosowanych schematów olinowania;
2. ciê¿ar w³asny zestawu masztu;
3. pozioma i pionowa sk³adowa obci¹¿eñ w linach odci¹gów;
b) obci¹¿enie wiatrem, na które sk³ada siê kombinacja nastêpuj¹cych obci¹¿eñ:
1. obci¹¿enie zwi¹zane z maksymaln¹ znamionow¹ prêdkoci¹ wiatru, bez uwzglêdnienia
obci¹¿eñ spowodowanych odstawionym przewodem;
2. obci¹¿enie masztu przy pe³nym obci¹¿eniu odstawionymi rurami okrelone dla
maksymalnej znamionowej prêdkoci wiatru;
3. obci¹¿enie poziome mostka wie¿owego okrelone przy za³o¿eniu maksymalnej znamionowej prêdkoci wiatru dla masztu z pe³nym obci¹¿eniem podbudowy przez odstawione rury;
4. ciê¿ar w³asny zestawu masztu;
5. pozioma i pionowa sk³adowa obci¹¿eñ w linach odci¹gów;
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c) obci¹¿enia wystêpuj¹ce przy podnoszeniu masztu (przy za³o¿eniu braku obci¹¿eñ wiatrem), na które sk³ada siê kombinacja nastêpuj¹cych obci¹¿eñ:
1. si³y wywierane na maszt i konstrukcjê podbudowy spowodowane podnoszeniem lub
opuszczaniem masztu:
 od po³o¿enia poziomego do po³o¿enia roboczego,
 od po³o¿enia roboczego do po³o¿enia poziomego,
2. ciê¿ar w³asny zestawu masztu;
d) obci¹¿enia spowodowane linami odci¹gowymi:
1. maksymalne wartoci pionowych i poziomych si³ reakcji wywo³anych obci¹¿eniami,
obejmuj¹cymi równie¿ ciê¿ar w³asny, w linach odci¹gowych;
2. ciê¿ar w³asny zestawu masztu.
Z wymienionych wy¿ej obci¹¿eñ najbardziej niebezpieczne s¹ te, które bêd¹ siê sumowaæ
w konfiguracji maksymalnych obci¹¿eñ. Mo¿na tutaj zestawiæ ró¿ne przypadki, mo¿liwe do
wyst¹pienia. Bêd¹ one mieæ wp³yw na wywo³ywanie sk³adowych si³ pionowych i poziomych wystêpuj¹cych w poszczególnych linach odci¹gowych. Warunkiem zapewniaj¹cym
statecznoæ konstrukcji masztu podczas dzia³ania najwiêkszych sumarycznych obci¹¿eñ
jest jednakowa wartoæ napiêcia wystêpuj¹ca w poszczególnych parach lin odci¹gowych,
tj. A, B C i D (rys. 2) w p³aszczyznach prostopad³ych do osi symetrii pod³u¿nej urz¹dzenia
wiertniczego, okrelona przez producenta.

Rys. 2. Rozmieszczenie lin odci¹gowych
65

Obszar naszego kraju jest zaliczony do tzw. III strefy klimatycznej , w której wystêpuj¹ silne wiatry mog¹ce swoim parciem naruszyæ statecznoæ konstrukcji masztu. Liny odci¹gowe powinny utrzymaæ konstrukcjê masztu w pozycji pracy nawet przy silnych podmuchach wiatru. Spe³niaj¹ one w³aciwie sw¹ rolê pod warunkiem przestrzegania postanowieñ
zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) producenta, a w szczególnoci
w zakresie:
 rednicy i parametrów wytrzyma³ociowych,
 usytuowania punktów kotwienia wzglêdem osi otworu,
 naci¹gu w linach i jego kontroli,
 wartoci wytrzyma³oci kotew,
 wytrzyma³oci po³¹czeñ lin z punktami kotwienia.
Utrzymanie naci¹gu o wymaganej wartoci zale¿y w du¿ym stopniu od pewnoci dzia³ania dwóch ostatnich ww. czynników. Badania przeprowadzone podczas przeprowadzania
próby obci¹¿eniowej masztu teleskopowego MT-21/1 urz¹dzenia wiertniczego Cooper
LTO 150 pokaza³y, o ile mo¿e zmieniæ siê napiêcie w linach odci¹gowych z tytu³u przy³o¿enia obci¹¿enia na haku [1]. Maszt, który by³ poddany próbie obci¹¿eniowej, to lekka stalowa konstrukcja przewona, teleskopowa, przeznaczona do wykonywania prac wyci¹gowych. Maszt w pozycji pracy posiada nachylenie ~3o w stronê otworu wiertniczego. Maszt
podtrzymywany jest przez liny odci¹gowe, które s¹ czêci¹ konstrukcji uk³adu nonego.
W czasie eksploatacji przenosz¹ czêæ obci¹¿eñ roboczych, dlatego przestrzeganie zalecanych wartoci si³ napinaj¹cych liny odci¹gowe podczas próby obci¹¿eniowej spe³nia wa¿n¹
rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa pracy masztu. Dla badanego masztu przyjêto uk³ad lin
odci¹gowych pokazany na rysunku 2. Liny kotwi¹ce zosta³y zaopatrzone w ruby rzymskie
do regulacji si³y napiêcia.
Zalecane rednice lin kotwi¹cych (odci¹gowych), si³y napiêcia oraz nonoæ kotew
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Si³y w linach odci¹gowych kotwi¹cych
Lina kotwi¹ca

rednica liny,
mm (cal)

Si³a napiêcia liny,
kN

Nonoæ kotwy,
kN

A

16 (5/8)

4,5

75-105

B

14 (9/16)

2.25

75-105

C

22 (7/8)

6.5

D

16 (5/8)

4.5

Mocowanie lin odci¹gowych kotwi¹cych do kotew przy pomocy rub rzymskich,
kausz i zacisków kab³¹kowych zosta³o dok³adnie sprawdzone, aby nie wyst¹pi³o nag³e poluzowanie liny.
Przed przy³o¿eniem obci¹¿enia na haku dokonano pomiarów i regulacji napiêæ w poszczególnych linach odci¹gowych przy pomocy dynamometru, typ MW 200L bêd¹cego na
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wyposa¿eniu LBAUWiE Wydzia³u WNiG AGH (rys. 3), przystosowanego do pomiaru napiæcia w linach odciàgowych ø16 mm, ø18 mm, ø22 mm i ø25 mm. Po sprawdzeniu mocowania wszystkich elementów podlegaj¹cych obci¹¿eniu, przyst¹piono do próby obci¹¿eniowej wg przyjêtego programu (tab. 2).

Rys. 3. Pomiar napiêcia w linie odci¹gowej
Tabela 2
Próbne obci¹¿enia masztu urz¹dzenia wiertniczego Cooper LTO 150

Faza

Obci¹¿enie na haku
kN

Czas trwania
fazy próby
min

Napiêcie w linie
odci¹gowej
lewej
kN

Napiêcie w linie
odci¹gowej
prawej
kN

1

0

0

4,5

4,5

2

293,6 (66 600 lbf)

10

5,91 (603 kG)

5,83 (595 kG)

3

0

15

5,3 (545 kG)

5,24 (534 kG)

4

0

–

4,5

4,5

5

402,6 (90 500 lbf)

10

7,78 (793 kG)

7,53 (768 kG)

6

0

15

4,25 (433 kG)

4,20 (428 kG)

7

0

–

4,5

4,5

8

442,6 (99 500 lbf)

10

8,33 (849 kG)

8,36 (852 kG)

9

0

15

4,22 (430 kG)

4,36 (445 kG)

10

0

–

4,5

4,5
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Po ka¿dym zdjêciu obci¹¿enia na haku dokonywano pomiaru napiêcia w parze tylnych
lin odci¹gowych biegn¹cych od korony masztu do kotew ziemnych i regulowano napiêcie
do wymaganej wartoci 4,5 kN. Pomiary wykaza³y, ¿e w wyniku obci¹¿ania haka uk³ad
stabilizacyjny masztu ulega rozregulowaniu w wyniku zmiany wartoci napiêcia w linach
odci¹gowych. St¹d wniosek, ¿e po pewnym czasie pracy urz¹dzenia nale¿y dokonywaæ pomiarów napiêæ w linach odci¹gowych i przeprowadzaæ regulacjê napiêæ do wymaganych
wartoci, aby przy obci¹¿eniach haka, szczególnie bliskim maksymalnym, mo¿na by³o bezpiecznie prowadziæ prace wiertnicze.
PODSUMOWANIE
Pomiary wykaza³y, ¿e napiêcie w linach odci¹gowych ulega zmianie w wyniku obci¹¿ania haka. Problem jest bardziej z³o¿ony. Przy³o¿enie obci¹¿enia na haku powoduje
równie¿ odkszta³cenia w fundamentowaniu, w kotwieniu, zmiany geometryczne w po³¹czeniach sworzniowych i innych, samych lin i ich po³¹czeñ, itp. Niezale¿nie od wymienionych
odkszta³ceñ, najwiêkszy wp³yw w czasie eksploatacji konstrukcji masztu mo¿na wywieraæ
na napiêcia w linach odci¹gowych, bo poprawianie fundamentowania, kotew czy te¿ po³¹czeñ jest bardzo utrudnione. Znaczenie tej kontroli jest w obecnym czasie tym bardziej
istotne, ¿e w wiertnictwie krajowym i wiatowym u¿ytkowane s¹ urz¹dzenia i maszty
o d³ugim czasie eksploatacji. Dlatego tê czynnoæ aczkolwiek pracoch³onn¹ powinno siê po
monta¿u urz¹dzenia dok³adnie wykonywaæ.
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