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1.

WSTÊP

Metody iniekcji od lat s¹ przedmiotem badañ prowadzonych na wydziale Wiertnictwa,
Nafty i Gazy AGH [2, 4, 5]. Iniekcja strumieniowa przeniesiona zosta³a do Europy z Japonii, a w Polsce stosowana jest od lat dziewiêædziesi¹tych [7]. Zabiegi iniekcji strumieniowej
wykonywane s¹ w celu wzmocnienia lub uszczelnienia górotworu tam, gdzie niemo¿liwe
jest zastosowanie klasycznej iniekcji ze wzglêdu na nisk¹ przepuszczalnoæ ska³ [1]. Technologia ta bardzo dobrze sprawdza siê miêdzy innymi w takich zastosowaniach, jak:
wzmacnianie posadowienia budowli, zabezpieczanie budowli hydrotechnicznych i drogowych, budowa ekranów przeciwfiltracyjnych, uszczelnianie wa³ów przeciwpowodziowych, stabilizacja skarp i osuwisk. Jej istota polega na mieszaniu zaczynu uszczelniaj¹cego
z gruntem, wskutek czego powstaj¹ kolumny o odpowiednich w³asnociach fizycznych.
Strumieñ zaczynu uszczelniaj¹cego wyp³ywa z wysok¹ prêdkoci¹ z jednej lub kilku dysz
umieszczonych w monitorze, urabiaj¹c cianê otworu wiertniczego. Jednoczenie obracaj¹c
przewód wiertniczy i podnosz¹c go, formuje siê kolumnê powsta³¹ przez zmieszanie zaczynu, najczêciej cementowego, z urobion¹ ska³¹. W praktyce iniekcja strumieniowa pojedyncza umo¿liwia najczêciej tworzenie kolumn o rednicy od 0,4 m do 1 m. Ró¿ne aspekty
technologii iniekcji by³y przedmiotem modelowania komputerowego [3, 6]. Jednym z nich
zajmuje siê niniejszy artyku³. Bardzo wa¿ne jest odpowiednie dobranie dysz w zale¿noci od warunków geologicznych, w³aciwoci zaczynu uszczelniaj¹cego i posiadanego
sprzêtu. Artyku³ prezentuje próbê zastosowania symulacji komputerowej w celu okrelenia
rozk³adu cinienia i prêdkoci zaczynu cementowego wewn¹trz dyszy oraz u jej wylotu.
Dziêki znajomoci tych wielkoci mo¿na dobraæ odpowiedni¹ dyszê do zabiegu iniekcji
strumieniowej.
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Pracê wykonano w Katedrze Wiertnictwa i Geoin¿ynierii na Wydziale WNiG w ramach badañ statutowych nr 11.11.190.01
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2.

SYMULACJA KOMPUTEROWA

Symulacjê przep³ywu zaczynu iniekcyjnego wykonano przy u¿yciu symulatora Fluent
6.3.26 jako preprocesor wykorzystano Gambit 2.4.6. W pierwszym etapie pracy wykonany
zosta³ model geometryczny fragmentu monitora o rednicy 76 mm z zamontowan¹ dysz¹
w otworze wiertniczym o rednicy 98,4 mm (rys. 1). Na tak przygotowany model geometryczny naniesiono siatkê elementów skoñczonych odpowiednio dobieraj¹c wczeniej wêz³y na krawêdziach modelu. Nastêpnie zagêszczono j¹ w miejscach gdzie rednia wartoæ
prêdkoci przep³ywu zaczynu uszczelniaj¹cego by³a najwiêksza. Efekt koñcowy prac nad
przygotowaniem modelu elementów skoñczonych przedstawia rysunek 2.
Rozpatrywano dwa przypadki monitora z dysz¹ o rednicy wewnêtrznej 2 mm oraz
5 mm. Do obliczeñ przyjêto cinienie zat³aczania poni¿ej 40 MPa oraz strumieñ masy przep³ywu zaczynu iniekcyjnego Q = 5 kg/s. Z praktyki wiadomo, ¿e wspó³czynnik w/m okrelaj¹cy stosunek zawartoci wody do cementu w zaczynie iniekcyjnym ma istotny wp³yw
na efekt iniekcji strumieniowej. Dlatego wykonano obliczenia dla zaczynów o ró¿nych w³aciwociach przedstawionych w tabeli 1.

Rys. 1. Rysunek modelu geometrycznego fragmentu monitora o rednicy 76 mm
z zamontowan¹ dysz¹ w otworze wiertniczym o rednicy 98,4 mm
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Rys. 2. Model elementów skoñczonych fragmentu monitora o rednicy 76 mm
z zamontowan¹ dysz¹ w otworze wiertniczym o rednicy 98,4 mm
Tabela 1
W³aciwoci zaczynów iniekcyjnych przyjête do obliczeñ
Wspó³czynnik
wodno-mieszaninowy
w/m

Efektywna lepkoæ
dynamiczna
μ

Gêstoæ
ρ

[–]

[Pa⋅s]

[kg/m3]

1

0,008

1500

0,75

0,02

1640

0,5

0,1

1830

Symulacja komputerowa wykaza³a wyrany wp³yw rednicy dysz oraz wspó³czynnika
wodno-mieszaninowego na parametry technologiczne iniekcji strumieniowej. Dla zilustrowania niektórych wyników przedstawiono ich reprezentacjê graficzn¹ na rysunkach 3 do 6.
W tym celu wybrano przekrój przechodz¹cy przez p³aszczyznê wyznaczon¹ przez o symetrii dyszy oraz o otworu wiertniczego. Widaæ wyranie, ¿e górotwór bêdzie urabiany
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z lepsz¹ skutecznoci¹ przy zastosowaniu dyszy o wiêkszej rednicy. Zmianê maksymalnego cinienia zat³aczania i maksymalnej prêdkoci w dyszy w zale¿noci od wspó³czynnika
wodno-mieszaninowego przedstawia tabela 2.

Rys. 3. Rozk³ad prêdkoci zaczynu iniekcyjnego o w/m = 1 wyp³ywaj¹cego z dyszy
o rednicy 2 mm (skala wyra¿ona w m/s)

Rys. 4. Rozk³ad cinienia zaczynu iniekcyjnego o w/m = 1 wyp³ywaj¹cego z dyszy
o rednicy 2 mm (skala wyra¿ona w Pa)
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Rys. 5. Rozk³ad prêdkoci zaczynu iniekcyjnego o w/m = 1 wyp³ywaj¹cego z dyszy
o rednicy 5 mm (skala wyra¿ona w m/s)

Rys. 6. Rozk³ad cinienia zaczynu iniekcyjnego o w/m = 1 wyp³ywaj¹cego z dyszy
o rednicy 5 mm (skala wyra¿ona w Pa)
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Tabela 2
Maksymalne cinienia zat³aczania i maksymalne prêdkoci w dyszy w zale¿noci
od wspó³czynnika wodno-mieszaninowego dla Q=5 kg/s
rednica dyszy [mm]

2

5

Wsp. wodno-mieszaninowy [–]

0,5

0,75

1

0,5

0,75

1

Prêdkoæ [m/s]

1040

1160

1270

150

166

182

Cinienie [MPa]

2020

2200

2390

31

31

34,2

Przy u¿yciu obecnie stosowanego sprzêtu do iniekcji strumieniowej nie ma mo¿liwoci uzyskania takich cinieñ zat³aczania zaczynu iniekcyjnego jak wynika to z obliczeñ dla
dyszy 2 mm przedstawionych w tabeli 2. Dlatego przeprowadzono wiele cyklów symulacji
aby dobraæ strumieñ masy przep³ywu odpowiedni dla tej dyszy i otrzymano wartoæ oko³o
0,6 kg/s. Maksymalne cinienia zat³aczania i maksymalne prêdkoci w dyszy 2 mm w zale¿noci od wspó³czynnika wodno-mieszaninowego zebrano w tabeli 3. W praktyce czêsto
zabieg iniekcji strumieniowej wykonywany jest przy u¿yciu wiêkszej liczby dysz. Wówczas nale¿y dobieraæ je tak aby suma pól powierzchni ich przekroju by³a zbli¿ona do pola
przekroju pojedynczej dyszy, dla której ustalono t¹ sam¹ wartoæ cinienia zat³aczania. Na
przyk³ad w celu uzyskania podobnych parametrów iniekcji jak dla dyszy 5 mm nale¿y zastosowaæ wiêc 6 dysz o rednicy 2 mm.
Tabela 3
Maksymalne cinienia zat³aczania i maksymalne prêdkoci w dyszy 2 mm
w zale¿noci od wspó³czynnika wodno-mieszaninowego dla Q = 0,6 kg/s
Wspó³czynnik
wodno-mieszaninowy [–]

0,5

0,75

1

Prêdkoæ [m/s]

125

140

153

Cinienie [MPa]

32,8

34,8

37,7

Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e dla tego samego zaczynu uszczelniaj¹cego stosuj¹c
wiêksz¹ dyszê zmniejszamy straty wynikaj¹ce z oporów przep³ywu. Dlatego porównuj¹c
wyniki zestawione w tabelach 2 i 3 mo¿na stwierdziæ, ¿e przy wy¿szym cinieniu zat³aczania uzyskujemy ni¿sze wartoci prêdkoci wyp³ywu zaczynu z dyszy o mniejszej rednicy.
3.

WNIOSKI

1) Symulacja komputerowa umo¿liwia uzyskanie wyników du¿o ni¿szym kosztem i szybciej ni¿ badania laboratoryjne.
2) O ile parametry pomp pozwalaj¹ na utrzymanie projektowanego cinienia i strumienia
objêtoci przep³ywu, nale¿y stosowaæ dysze o jak najwiêkszej rednicy co umo¿liwi
skuteczniejsze urabianie ska³y.
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3) Dla precyzyjnego doboru dysz i parametrów iniekcji strumieniowej konieczne jest
wykonanie obliczeñ z wykorzystaniem symulacji komputerowej.
4) Wspó³czynnik wodno-mieszaninowy ma istotny wp³yw na dobór dysz oraz parametry
iniekcji strumieniowej.
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