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OPTYMALIZACJA PROCESU WIERCENIA
NARZÊDZIAMI PDC O REDNICY 8 ½"***
1.

WSTÊP

Dla optymalizacji procesu wiercenia bardzo wa¿nym czynnikiem jest prawid³owy dobór narzêdzi w zale¿noci od przewiercanych warstw. Stosunkowo prostym dzia³aniem
wydaje siê dobór narzêdzia w przypadku, gdy do przewiercenia mamy jednorodn¹ warstwê
o du¿ej mi¹¿szoci. Znacznie trudniejszym okazje siê wybór, gdy przewiercamy kompleks
warstw o ro¿nej mi¹¿szoci, sk³adzie litologicznym, czyli o ró¿nej zwiercalnoci. W takim
przypadku nale¿y zastanowiæ siê, w jaki sposób prowadziæ wiercenie? Czy w czasie wiercenia nale¿y:
 zastosowaæ kilka narzêdzi wiertniczych i zmieniaæ je w zale¿noci od przewiercanej
warstwy,
 zastosowaæ jedno narzêdzie i w zale¿noci od warunków wiercenia (zmiennoæ przewiercanych warstw) dobieraæ dla niego optymalne parametry technologii wiercenia.
Pierwszy przypadek generuje w trakcie wiercenia du¿¹ iloæ operacji dwigowych
zwi¹zanych z wymian¹ narzêdzi, co w konsekwencji znacznie wyd³u¿a proces wiercenia
otworu i ostatecznie wp³ywa ujemnie na uzyskiwane wskaniki wiercenia. Ma to szczególne znaczenie w otworach g³êbokich, gdzie udzia³ czasu operacji dwigowych w stosunku
do czasu wiercenia jest znaczny.
Przyjêcie drugiego wariantu powoduje, ¿e w przypadku wykorzystywania jednego
uniwersalnego narzêdzia do przewiercania odmiennych litologicznie warstw niezbêdne
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jest, przy nawiercaniu nowej warstwy, optymalizowanie parametrów wiercenia. Niejednokrotnie dostosowanie mechanicznych parametrów wiercenia wymaga wykonania w warunkach polowych testu zwiercalnoci. Zdarza siê równie¿, ¿e podjête dzia³ania nie przynosz¹ spodziewanych rezultatów i w konsekwencji dochodzi do wymiany narzêdzia wiertniczego.
W poni¿szym artykule autorzy skupili siê na przypadku, w którym to w jednym marszu widrem PDC o rednicy 8 ½" przewiercono interwa³ o d³ugoci 788 m w warstwach,
które nie by³y na ca³ej d³ugoci wiercenia jednorodne litologicznie, przy czym zmiennoæ
litologiczna by³a w przedziale od kilku do kilkudziesiêciu metrów. Prace wiertnicze prowadzono w miocenie autochtonicznych  sarmacie na Przedgórzu Karpat.

2.

WARUNKI WIERTNICZO-GEOLOGICZNE
ORAZ STOSOWANA TECHNOLOGIA WIERCENIA

Tak jak wspomniano we wstêpie, do wiercenia u¿yto widra typu PDC M519 firmy SMITH o rednicy 8 ½" (0,2032 m). Narzêdzie to posiada 5 ostrzy urabiaj¹cych o rozmiarze 19 mm (rys. 1) oraz 5 otworów p³uczkowych. W przypadku wierceñ, o których
mowa w poni¿szym artykule, zosta³ wyposa¿ony w cztery dysze p³uczkowe o rednicy
φ = 0,01111 m (14/32") oraz jedn¹ o rednicy φ = 0,01429 m (18/32"). (IADC: M123 ER 2015).

Rys. 1. wider wiertniczy M519

Wiercenie otworu odbywa³o siê z u¿yciem silnika wg³êbnego z systemem MWD, dziêki któremu wspomagano utrzymanie pionowej trajektorii osi otworu w trakcie wiercenia.
Zestawienie dolnej czêci przewodu wiertniczego przedstawiono na rysunku 2.
W przewierconym profilu miocenu autochtonicznego  sarmatu wystêpowa³y g³ównie
i³owce z przewarstwieniami mu³owców i piaskowców o ró¿nej mi¹¿szoci.
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Rys. 2. Zestawienie dolnej czêci przewodu wiertniczego (BHA)

3.

ANALIZA WARUNKÓW WIERTNICZO-GEOLOGICZNYCH
DLA OKRELENIA MATEMATYCZNEGO MODELU WIERCENIA

Sk³ad petrograficzny jak i mi¹¿szoci przewarstwieñ w otworze zmienia³y siê wraz
z g³êbokoci¹, dlatego koniecznym by³o bie¿¹ce korygowanie parametrów technologii
wiercenia.
Z uwagi na fakt, ¿e prace wiertnicze na tej strukturze wykonywane by³y od d³u¿szego
czasu, wstêpne ustalenie parametrów wiercenia nie stanowi³o powa¿niejszego problemu.
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Nie wiadomo natomiast, czy by³y one optymalnymi parametrami, poniewa¿ w takich sytuacjach niezbêdne jest przeprowadzenie procesu optymalizacji z matematycznym ujêciem
problemu. W tym przypadku korzystano z polowego testu wiercenia. Ujêcie matematyczne
pozwala, w zakresie przyjêtych ograniczeñ lub uproszczeñ, na wyznaczenie optymalnych
parametrów. Test polowy umo¿liwia natomiast wybranie najlepszych parametrów wiercenia, co nie znaczy, ¿e bêd¹ one optymalne.
W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e wyznaczenie modelu wiercenia w sensie matematycznym wi¹¿e siê ze spe³nieniem kilku warunków. Przede wszystkim wiercenie powinno
odbywaæ siê w warstwie o niezmiennej litologii i jednorodnej makroskopowo oraz przy
prawid³owym doborze narzêdzia do przewiercanych warstw. Ponadto literatura [5] opisuj¹ca te zagadnienia wymienia dodatkowo warunek sta³ej wartoci nacisku osiowego i prêdkoci obrotowej podczas wiercenia. Warunek ten w przypadku stosowania du¿ych nacisków
na narzêdzia wiertnicze jest trudny do spe³nienia. W takich przypadkach bezw³adnoæ uk³adu wierc¹cego (hamulec wyci¹gu, olinowanie, przewód wiertniczy) oraz osiowe drgania
przewodu wiertniczego pomimo u¿ycia stabilizacji wzd³u¿nej, przek³adaj¹ siê na rejestrowane parametry procesu wiercenia. Wiercenia z u¿yciem wg³êbnych silników przyczyniaj¹
siê dodatkowo do opónieñ w rejestracji rzeczywistych wartoci obrotów. Analiza danych
przemys³owych wskazuje, ¿e spe³nienie niektórych z wymagañ jest k³opotliwe, a w warunkach wiercenia przemys³owego nie zawsze w pe³ni wykonalne. Dlatego autorzy, aby ograniczyæ wp³yw bezw³adnoci uk³adu wierc¹cego na koñcowy wynik, wybrali do badañ nowoczesne narzêdzie, które wymaga niedu¿ych nacisków osiowych.
Dla dokonania optymalizacji jakiegokolwiek procesu niezbêdna jest jego identyfikacja, czyli jego opis matematyczny. Nastêpnie przy u¿yciu kryterium optymalizacji przeprowadza siê procedurê optymalizacyjn¹ w zakresie decyzji dopuszczalnych, czyli zakresu parametrów steruj¹cych procesem W przypadku wiertnictwa tymi parametrami s¹ mechaniczne i hydrauliczne parametry wiercenia. Wybór kryterium optymalizacji jest teoretycznie
prosty, jeli wiemy, jaki jest cel optymalizacji. W przypadku wiercenia otworów, kryterium
tym jest minimalizacja kosztów wiercenia, co zazwyczaj wi¹¿e siê z uzyskaniem maksymalnej prêdkoci wiercenia w danych warunkach geologicznych. Najwiêkszych problemów przysparza opis matematyczny procesu. Bez niego przeprowadzenie optymalizacji
z matematycznego punktu widzenia jest niemo¿liwe.
Procesu wiercenia zale¿y od wielu czynników bardzo czêsto trudnych do zdefiniowania i matematycznego opisania. Przyjmuje siê zazwyczaj, ¿e sterowalnymi parametrami
wejciowymi wiercenia otworu s¹: nacisk osiowy na narzêdzie wiertnicze, jego prêdkoæ
obrotowa, strumieñ objêtoci i cinienie t³oczonej p³uczki wiertniczej. Nie wyczerpuj¹ one
jednak listy parametrów wejciowych, które maj¹ wp³yw na proces wiercenia, czyli przewiert lub prêdkoæ wiercenia. Wp³yw na efektywnoæ wiercenia ma równie¿ zestawienie
dolnej czêci przewodu oraz jakoæ p³uczki wiertniczej.
Analizê matematyczn¹ procesu zazwyczaj mo¿na przeprowadziæ po zakoñczeniu prac
i uzyskaniu wszystkich danych wejciowych i wyjciowych. Dane wejciowe rejestrowane
s¹ na bie¿¹co w trakcie wiercenia, natomiast wyjciowe (np. rzeczywisty profil litologiczny) otrzymuje siê po zakoñczeniu prac wiertniczych i przeprowadzeniu stosownych badañ.
Dlatego te¿ w tym przypadku przyjêto dwuetapow¹ procedurê. Pierwsza zak³ada³a
wykonanie kilku polowych testów wiercenia w interwa³ach wytypowanych na podstawie
profilu za³o¿onego w PGTO. W drugim etapie zweryfikowano interwa³y na podstawie opi282

su prób okruchowych z jednoczesn¹ weryfikacj¹ uzyskan¹ z profilowania geofizycznego
otworu.
Interwa³y dobrano w ten sposób, aby sk³ad zarówno jakociowy jak i ilociowy by³
identyczny w danym interwale oraz zbli¿ony w badanych interwa³ach.
W
I
II
III
IV
3.

efekcie przyjêtych za³o¿eñ wytypowano cztery interwa³y:
 500560 m, i³owce szare 70%, mu³owce szare 30%,
 720760 m, i³owce szare 80%, mu³owce szare 20%,
 910930 m, i³owce szare 100%,
 11401175 m  i³owce szare 80%, mu³owce szare 10%, piaskowce 10%.

MATEMATYCZNE MODELE WIERCENIA DLA NARZÊDZI PDC

W matematycznym opisie procesu wiercenia narzêdziami PDC najczêciej korzysta
siê z matematycznych modeli wiercenia stosowanych dla narzêdzi skrawaj¹cych.
Opis matematyczny procesu wiercenia tymi narzêdziami jest doæ dobrze rozpoznany
i przedstawiony w literaturze [8]. Sprowadza siê on do wyznaczenia funkcji chwilowej
prêdkoci wiercenia w zale¿noci od czasu pracy narzêdzia wiertniczego. Najczêciej
przyjmuje siê, ¿e funkcja ta ma postacie funkcji wyk³adniczej lub hiperbolicznej rzadziej
liniowej. Z matematycznego punktu widzenia stosowane postaci funkcji opieraj¹ siê na szeregu wspó³czynników uwzglêdniaj¹cych oddzia³ywanie uk³adu narzêdzie-ska³a oraz wp³ywu nacisku osiowego i prêdkoci obrotowej narzêdzia na prêdkoæ wiercenia. Wyznaczenie
tych wspó³czynników jest obwarowane pewnymi wymogami, takimi jak: niezmiennoæ warunków wiercenia, jednorodnoæ ska³ podczas wiercenia, prawid³owy dobór narzêdzia,
p³uczki a ich identyfikacja odbywa siê po przeprowadzeniu chronometra¿y oraz testów
wiercenia. Zastosowanie aparatu matematycznego w postaci statystyki i danych pochodz¹cych z ci¹g³ej rejestracji parametrów wiercenia pozwala na opracowanie modelu wiercenia
dla danych warunków przy u¿yciu konkretnego narzêdzia. Mo¿liwoæ u¿ycia statystyki
z jednej strony u³atwia rozwi¹zanie zadania, z drugiej wymaga uwzglêdnienia bezw³adnoci zarówno uk³adu przeniesienia momentu obrotowego na narzêdzie wiertnicze, jak i uk³adu popuszczania przewodu, i skorelowania ich z g³êbokoci¹ przewiercanych warstw oraz
ich petrografi¹. Wystarczy przeledziæ zapis podstawowych parametrów wiercenia uzyskiwanych z aparatury kontrolno pomiarowej (rys. 3), aby zauwa¿yæ jak znaczne mog¹ byæ
wahania parametrów w niewielkich przedzia³ach g³êbokoci.

Rys. 3. Zapis parametrów wiercenia z aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej na wiertnicy
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Aparatura kontrolno-pomiarowa zazwyczaj rejestruje parametry wiercenia co 0,05 m
lub 0,25 m. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez autorów najbardziej przydatny
z punktu widzenia obróbki statystycznej jest przedzia³  co 0,5 m lub 1 m. Na dane uzyskiwane z rejestracji, co 0,05 m i 0,25 m, du¿y wp³yw maj¹ bezw³adnoæ uk³adu popuszczania
przewodu oraz opónienia w przenoszeniu momentu obrotowego na narzêdzie wiertnicze. W przypadku wiêkszych przedzia³ów czynniki te równie¿ maj¹ wp³yw na wyniki, ale
w ujêciu statystycznym zak³ócaj¹ je w mniejszym stopniu.
Utrzymanie podstawowych parametrów wiercenia na sta³ym poziomie jest trudne,
a czasem niemo¿liwe. Dlatego te¿ wyznaczenie wspó³czynników oraz matematycznego
opisu wiercenia w takich przypadkach opiera siê na parametrycznych metodach statystycznego wyznaczania wspó³czynników równañ nieliniowych. Ma to szczególne znaczenie
podczas wiercenia d³ugimi marszami po kilkaset metrów, w których zmieniaj¹ siê przewiercane utwory i wystêpuj¹ przewarstwienia.
4.

MATEMATYCZNE MODELE WIERCENIA NARZÊDZIAMI WIERTNICZYMI

Zadaniem, jakie postawili sobie autorzy, by³o wyznaczenie matematycznego modelu,
który najlepiej opisuje proces wiercenia narzêdzia typu PDC w utworach miocenu oraz zbadanie czy istnieje statystyczna ró¿nica w wartociach wspó³czynników modelu dla warstw
zbli¿onych pod wzglêdem sk³adu mineralogicznego niemniej ró¿ni¹cych siê pod wzglêdem
udzia³u procentowego ró¿nych minera³ów.
Do analiz zastosowano procedury wbudowane w programie statystycznym Statisica
[10], zwi¹zane z testowaniem hipotez braku ró¿nicy pomiêdzy rednimi oraz estymacjê
modeli nieliniowych w oparciu o znane matematyczne modele procesu wiercenia.
Modele opisuj¹ce pracê narzêdzi skrawaj¹cych s¹ modelami jakociowo-ilociowymi
uwzglêdniaj¹cymi kilka wspó³czynników bior¹cych pod uwagê efektywnoæ urabiania dna
otworu przez narzêdzie i jego zu¿ycie. Ich prawid³owe oszacowanie dla danego typu narzêdzia wiertniczego i przewiercanej warstwy ma wp³yw na adekwatnoæ modelu teoretycznego w stosunku do rzeczywistego charakteru pracy narzêdzia. To z kolei ³atwo prze³o¿yæ na
taki dobór podstawowych parametrów wiercenia, które spowoduj¹ wzrost wartoci wskaników efektywnoci wiercenia (np. obni¿anie siê kosztu wiercenia 1 m otworu, powiêkszenie udzia³u czasu wiercenia w stosunku do innych prac wiertniczych).
Matematyczne modele pracy narzêdzi skrawaj¹cych opisuj¹ dwa efekty ich pracy, tj.:
efekt urabiania ska³y oraz efekt zu¿ycia narzêdzia. W przypadku narzêdzi PDC, których
trwa³oæ jest znaczna i osi¹gaj¹ one przewierty do kilkuset metrów, przyjmuje siê modele ze
sta³¹ prêdkoci¹ wiercenia, dla których nie uwzglêdnia siê zu¿ycia narzêdzia.
Poprzednie badania autorów wskazywa³y [11], ¿e wp³yw zu¿ycia narzêdzia na spadek
prêdkoci wiercenia dla wierceñ w ska³ach rednio twardych by³ statystycznie nieistotny,
czyli nie uda³o siê przyj¹æ hipotezy o wp³ywie zu¿ycia narzêdzia na chwilow¹ prêdkoæ
wiercenia (dla przyjêtego poziomu istotnoci) wobec hipotezy alternatywnej, czyli jego
braku. W przypadku d³ugich marszy nawet rzêdu kilkuset metrów w ska³ach osadowych
typu i³y, mu³y, i³o³upki wp³yw zu¿ycia narzêdzia jest statystycznie nieistotny z punktu widzenia osi¹ganych postêpów, a uzyskane ró¿nice mieszcz¹ siê w przedziale b³êdu statystycznego. Natomiast w przypadku krótkich marszy lub badañ prowadzonych na krótkich
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odcinkach wiercenia praktycznie nie dochodzi do zu¿ycia narzêdzia, które mia³oby istotny
wp³yw na osi¹gane wskaniki.
Dlatego w badaniach przemys³owych dla wiercenia narzêdziami PDC, zw³aszcza widrami w warstwach osadowych typu i³y, mu³y, mu³owce, i³owce, itp. najlepsze dopasowanie otrzymuje siê dla modelu, który nie uwzglêdnia zu¿ycia.
Matematyczny model procesu wiercenia otworu narzêdziami skrawaj¹cymi jest najczêciej opisywany chwilow¹ prêdkoci¹ wiercenia w jednej z trzech postaci [3, 11]:
V = (V0 )−bt ; [m/s]

(1)

V = V0 ⋅ (e− at ); [m/s]

(2)

V0
; [m/s]
1 + mt

(3)

V=

gdzie:
V
V0
b, a, m
t



–
–

chwilowa prêdkoæ wiercenia; m/s,
pocz¹tkowa prêdkoæ wiercenia; m/s,
wspó³czynniki spadku prêdkoci wiercenia,
czas wiercenia; s.

Jeli przyjmiemy za³o¿enie o minimalnym wp³ywie zu¿ycia narzêdzia na prêdkoæ wiercenia wówczas podstawowe modele procesu wiercenia sprowadzaj¹ siê do postaci: V = V0.
Na pocz¹tkow¹ prêdkoæ wiercenia V0 wp³yw maj¹ mechaniczne parametry wiercenia,
czyli nacisk osiowy na narzêdzie i jego prêdkoæ obrotowa oraz fizycznomechaniczne w³asnoci zwiercanych ska³ i oddzia³ywanie uk³adu narzêdzie-przewiercana warstwa. Dlatego
najczêciej pocz¹tkowa prêdkoæ wiercenia V0 opisywana jest wzorami uwzglêdniaj¹cymi
tzw. wspó³czynnik zwiercalnoci charakteryzuj¹cy oddzia³ywanie uk³adu narzêdzie-przewiercana warstwa oraz wp³ywu nacisku osiowego i obrotów [5]:
V0 = Z ⋅ P k ⋅ n r ; [m/s]

(4)

V0 = Z ⋅ P ⋅ nα ; [m/s]

(5)

V0 = A ⋅ Pβ ; [m/s]

(6)

gdzie:

Z
P
n
k, β
r, α







wspó³czynnik zwiercalnoci,
nacisk osiowy na wider; N,
prêdkoæ obrotowa widra; 1/s,
wspó³czynniki wp³ywu nacisku osiowego na pocz¹tkow¹ prêdkoæ wiercenia,
wspó³czynniki wp³ywu prêdkoci obrotowej na pocz¹tkow¹ prêdkoæ wiercenia.
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Uwzglêdniaj¹c V = V0 otrzymujemy odpowiednio dla wzorów (4), (5) i (6):
V = Z·Pk·nr

(7)

V = Z·Pk·nα

(8)

V = A·Pβ

(9)

W przypadku narzêdzi PDC, dla których obserwuje siê postêpy rzêdu kilkudziesiêciu
i wiêcej metrów na godzinê, nie bez znaczenia jest uwzglêdnienie wp³ywu oczyszczania
dna otworu na prêdkoæ wiercenia. W badanym przypadku i stosowanych naciskach rzêdu
10 kN (1 T) uzyskiwano postêpy rzêdu kilkunastu m/h, a przy zwiêkszeniu nacisku do 20 kN
(2 T) osi¹gano nawet kilkadziesi¹t m/h. Dalszy wzrost nacisku by³ niecelowy i zupe³nie
nieefektywny z powodu trudnoci z oczyszczaniem otworu oraz koniecznoci¹ ponownego
przerabiania i p³ukania w zwi¹zku z generowaniem du¿ych iloci urobku. Dlatego klasyczne modele opisuj¹ce pracê tych narzêdzi uzupe³nia siê o czynnik wp³ywu oczyszczania dna
otworu poprzez uwzglêdnienie mocy hydraulicznej widra PDC lub wp³ywu strumienia natê¿enia przep³ywu p³uczki w dyszach widra. Wówczas modele przybior¹ postaæ:

V = Z ⋅ Pk ⋅ nr ⋅ N j c ; [m/s]

(10)

d

⎛Q⎞
V = Z ⋅ P k ⋅ n r ⋅ ⎜ ⎟ ; [m/s]
⎝ de ⎠

gdzie:
Nj
Q
de
c, d

–
–



(11)

jednostkowa moc w dyszach narzêdzia; W/m2,
strumieñ objêtoci t³oczonej p³uczki; m3/s ,
rednica ekwiwalentna dysz widra; m,
wspó³czynniki wp³ywu hydrauliki na dnie otworu na prêdkoæ wiercenia.

Jak ju¿ wspomniano – podstawowym problemem optymalizacji jest prawid³owy opis
matematyczny optymalizowanego procesu. Natomiast samo rozwi¹zanie zadania optymalizacji polega na przeprowadzeniu badania monotonicznoci funkcji celu. W praktyce polega
to na wyznaczeniu ekstremum funkcji celu (o ile takie istnieje). W wiertnictwie za kryteria
optymalizacji przyjmuje siê np.: marszow¹ prêdkoæ wiercenia (12) lub koszt wiercenia 1 m
otworu (13). Pierwsze z kryteriów jest kryterium typu maksimum, dla którego poszukuje
siê maksimum funkcji, drugie z kryteriów nale¿y do typu minimum i poszukuje siê minimum tej funkcji.
Vm =

K=
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H
; [m/s]
(T + Tzw )

(T + Tzw ) ⋅ Q + q
; [z³/s]
H

(12)

(13)

gdzie:
H
T
Tzw
Q
Q


–




przewiert narzêdzia w marszu; m,
czas wiercenia; s
czas zapuszczania i wyci¹gania przewodu; s,
koszt eksploatacji wiertnicy; z³/s,
cena narzêdzia wiertniczego; z³.
T

Wiedz¹c, ¿e H = ∫ V ⋅ dt oraz znaj¹c postaæ chwilowej prêdkoci wiercenia, która
0

mo¿e byæ opisana jednym ze wzorów (1)÷(3) lub (7)÷(11) po odpowiednich przekszta³ceniach uzyskuje siê optymalne parametry nacisku i obrotów (Po i no), dla których funkcja
celu (kryterium optymalizacji) osi¹ga ekstremum (minimum lub maksimum).
5.

MATEMATYCZNY MODEL WIERCENIA DLA WIDRA PDC M519

Do wyznaczenia matematycznego modelu pracy widra PDC M519 u¿yto wstêpnie
testu wiercenia wed³ug schematu przedstawionego na rysunku 4. W trakcie jego trwania
mierzono czas wiercenia odcinka o d³ugoci 1 m lub 2 m.

Rys. 4. Schemat polowego testu wiercenia z szecioma punktami pomiarowymi

Wstêpne opracowanie wyników nie da³o zadowalaj¹cych rezultatów w trzech z czterech zakresów pomiarowych. Interwa³y do przeprowadzenia testu wytypowano na podstawie PGTO. Jak wykaza³y badania geofizyczne wykonane po zakoñczeniu wiercenia, przekrój litologiczny przewiercanych warstw by³ niejednorodny. Po dokonaniu konfrontacji zakresu g³êbokociowego testu wiercenia z rzeczywistym profilem geologicznym okaza³o siê,
¿e uzyskane wyniki nie by³y reprezentatywne z uwagi na wykonanie testów w takich przedzia³ach g³êbokoci, w których profil charakteryzowa³ siê znaczn¹ zmiennoci¹ i niejednorodnoci¹ sk³adu mineralogicznego.
Posiadaj¹c powy¿sz¹ wiedzê do wyznaczenia modelu, u¿yto danych pochodz¹cych
z aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej na wiertni. Aby wyeliminowaæ ewen287

tualny wp³yw przewarstwieñ o ma³ej mi¹¿szoci oraz stref zmiany profilu litologicznego na
model wiercenia, przeanalizowano zapis profilowania geofizycznego wykonanego w otworze, koreluj¹c go z opisem prób okruchowych. Porównuj¹c dane z sondowania gamma
i opisu prób okruchowych pobieranych w sposób ci¹g³y, co 10 m wytypowano cztery interwa³y, które ró¿ni³y siê udzia³em procentowym i³u szarego, mu³owca szarego oraz w przypadku jednego z interwa³ów zawartoci¹ piaskowca.
Badania przeprowadzono z u¿yciem dwóch skali pomiarowych, co 0,25 m i 1 m. Jak
wspomniano na wstêpie, zapis parametrów wiercenia, co 0,25 m, by³ bardzo czu³y na inercjê
uk³adu oraz pracê wiertacza. Na wykresie bez problemu udawa³o siê wychwyciæ moment
popuszczania hamulca a nastêpnie krótkotrwa³y wzrost zapisu nacisku osiowego o 4050%
w stosunku do przeciêtnego równoczesny spadek obrotów z jednoczesnym du¿ym wzrostem prêdkoci wiercenia. Po czym wartoæ nacisku spada³a do wartoci ustalonych technologi¹ wiercenia z jednoczesn¹ stabilizacj¹ obrotów oraz prêdkoci wiercenia. Analiza statystyczna takich danych wejciowych powodowa³a, ¿e matematyczny model wiercenia wykazywa³ wzrost prêdkoci wiercenia wraz ze wzrostem nacisku oraz spadkiem prêdkoci
obrotowej narzêdzia, co jest trudno wyt³umaczalne zw³aszcza przy niskich naciskach osiowych (maks. 20 kN) oraz prêdkociach obrotowych rzêdu 4–5,5 1/s (240–330 obr./min).
Powodem, dla którego otrzymano taki wynik, by³a najprawdopodobniej krótkotrwa³a bezw³adnoæ zestawu wierc¹cego w trakcie popuszczania przewodu i niew³aciwy zapis danych. Nastêpnie zapis parametrów wiercenia wraca³ do wartoci, jakie wynika³y z za³o¿eñ
technologii wiercenia.
Tu pojawia siê pytanie – czy nale¿y uwzglêdniaæ ca³y proces wiercenia w³¹czaj¹c w to
czynnik ludzki, czy te¿ pomijaæ z analiz tego typu zaburzenia? Z punktu widzenia badania
i rozpoznania samego procesu fizycznego oraz budowania jego opisu matematycznego nale¿a³oby wyeliminowaæ te czynniki, które zak³ócaj¹ parametry procesu. Z drugiej jednak
strony proces wiercenia opiera siê na osprzêcie o du¿ych masach i okrelonej bezw³adnoci.
Ponadto dochodzi czynnik ludzki, czego nie mo¿emy pomin¹æ w warunkach przemys³owych. W przypadku optymalizacji procesu najczêciej korzystamy z funkcji celu, które bazuj¹ na przemys³owych wskanikach (kryteriach) wiercenia. W takich przypadkach np.
czynnik ludzki jest jego integraln¹ czêci¹ sk³adow¹. Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e
wyznaczone optymalne parametry wiercenia (np. nacisk osiowy i prêdkoæ obrotowa) bêd¹
siê ró¿ni³y dla obydwu tych przypadków. Po pierwsze mo¿e byæ to spowodowane ró¿n¹
postaci¹ funkcji opisuj¹cych te dwa przypadki, po drugie, jeli nawet opis matematyczny
bêdzie identyczny, co do postaci funkcji to wspó³czynniki najprawdopodobniej bêd¹ siê
ró¿ni³y. Opracowanie modelu w ogólnym ujêciu musia³oby siê odbyæ z u¿yciem du¿ej liczby danych pochodz¹cych z otworów o podobnym profilu litologicznym, rednicy wiercenia, zestawie BHA, typie narzêdzia, etc.
Ostatecznie autorzy zdecydowali siê wzi¹æ pod uwagê dane niezak³ócone i wyeliminowali te, które ewidentnie odbiega³y wartociami od pozosta³ych. Dodatkowo zawê¿ono
badane interwa³y w stosunku do pierwotnie za³o¿onych tak, aby mo¿na by³o wyeliminowaæ
wp³yw zmian litologicznych w przewiercanym profilu.
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Po przeanalizowaniu danych statystycznych z przewiercanych interwa³ów okaza³o siê,
¿e wp³yw zu¿ycia narzêdzi PDC na postaæ funkcji prêdkoci wiercenia mia³ statystycznie
niezauwa¿alny wp³yw. W tym przypadku testowano hipotezê, H0, ¿e wspó³czynnik spadku
prêdkoci wiercenia jest ró¿ny od zera (a ≠ 0; b ≠ 0) wobec alternatywnej H1, ¿e wspó³czynnik ten jest równy zero (a = 0; b = 0). Na przyjêtym poziomie istotnoci α = 0,05 nale¿a³o
odrzuciæ hipotezê zerow¹ H0 na rzecz hipotezy alternatywnej H1. Choæ nie uda³o siê przyj¹æ za³o¿onej hipotezy, to z punktu widzenia statystyki nie jest to równoznaczne z przyjêciem hipotezy alternatywnej, czyli braku wp³ywu zu¿ycia narzêdzia na prêdkoæ wiercenia.
Wynika to najprawdopodobniej z faktu, ¿e przewiert uzyskany omawianym narzêdziem
w tym otworze wyniós³ 788 m, co dla narzêdzia PDC wierc¹cego w rednio twardych warstwach osadowych nie jest zbyt du¿ym przewiertem. Narzêdzia te w takich warunkach
wiercenia osi¹gaj¹ przewierty rzêdu 3000 m. W przypadku analizowanego otworu jest to
ok. 25% ich ¿ywotnoci. Po wyci¹gniêciu narzêdzia z otworu nie stwierdzono ¿adnych
uszkodzeñ ostrzy PDC oraz objawów zu¿ycia.
Najlepiej dopasowanym modelem do wszystkich przewiercanych warstw okaza³ siê
model w postaci (7) V = Z×Pa×nb. W wiêkszoci analiz uzyskiwano wyjanienie dla R =
= 89,8% do R = 95,3% przypadków. Do badañ u¿yto równie¿ postaci funkcji opisanej wzorami (10) i (11). Niestety nie uzyskano lepszego dopasowania funkcji teoretycznej do danych rzeczywistych. Podczas polowego testu wiercenia jak i podczas przewiercania ca³ego
interwa³u strumieñ objêtoci t³oczenia p³uczki by³ praktycznie niezmienny i wynosi³ ok.
0,03 m3/s (30 l/s) a ponadto utrzymywano sta³¹ moc hydrauliczn¹ w dyszach widra. Najprawdopodobniej dlatego nie uda³o siê potwierdziæ istnienia takiego wp³ywu.
W nastêpnym etapie autorzy skupili siê na wyznaczeniu wartoci wspó³czynników
funkcji opisuj¹cej prêdkoæ wiercenia narzêdziami PDC 8½'' z jednoczesnym testowaniem
hipotezy o statystycznie istotnej ró¿nicy wartoci wspó³czynników dla poszczególnych badanych interwa³ów. Postawili wiêc pytanie, czy ró¿ny procentowy udzia³ ska³ ilastych ma
wp³yw na funkcjê opisuj¹c¹ prêdkoæ wiercenia oraz, czy istnieje statystyczna istotna ró¿nica w wartoci wspó³czynników w funkcji g³êbokoci dla interwa³u I i III.
Jeli chodzi o powy¿sze hipotezy, to w przypadku pierwszej, dla interwa³u IV (z zawartoci¹ piaskowca) zanotowano ró¿nicê wartoci wspó³czynników i uda³o siê udowodniæ, ¿e ró¿nica ta jest statystycznie istotna. Wszystkie hipotezy testowano na poziomie istotnoci α = 0,05.
W wyniku analiz ustalono, ¿e nie ma statystycznie istotnych ró¿nic w wartociach
wspó³czynników funkcji (7) przy ró¿nym procentowym udziale poszczególnych minera³ów
ilastych sprawdzono wiêc czy istniej¹ takowe ró¿nice, jeli porównaæ g³êbokoæ zalegania
warstwy. W tym przypadku równie¿ nie uda³o siê udowodniæ, ¿e taka ró¿nica istnieje (testuj¹c hipotezê H0) ¿e ró¿nica wartoci wspó³czynników jest ró¿na od zera (k1 – k2 ≠ 0; r1 – r2 ≠ 0)
wobec alternatywnej, H1, ¿e jest równa zero (k1 – k2 = 0; r1 – r2 = 0). Na przyjêtym poziomie
istotnoci nale¿a³o odrzuciæ hipotezê zerow¹ H0 o na rzecz hipotezy alternatywnej H1.
Ze wzglêdu na ograniczon¹ mo¿liwoæ prezentacji rozwa¿añ statystycznych wyniki analiz zestawiono w formie tabelarycznej (tab. 1 i 2) Pozosta³e analizy skomentowano
w tekcie i we wnioskach koñcowych.
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Tabela 1

I

II

III

IV

V = V0 = Z s ⋅ P k ⋅ n r

V = V0 = Z s ⋅ P k ⋅ n r

V = V0 = Z s ⋅ P k ⋅ n r

V = V0 = Z s ⋅ P k ⋅ n r

1140–1175

910–930

720–760

500–560

G³êbokoæ
zalegania [m]

0,855

8,98⋅10-8
Tabela 2

0,802

3,18⋅10-8
0,701

0,877

0,932

0,085⋅10-9

0,065⋅10-10

0,051⋅10-10

0,0095

0,0230

0,0225

0,0390

r

0,2110

0,0034

0,0103

0,042

0,698

0,131⋅10-10

3,36⋅10-8

0,962

0,745

3,27⋅10-8

k

Zs

k

Zs
r

Odchylenie standardowe

Estymowana wartoæ
wspó³czynników

II

III

III

IV

I

II

I

I

Porównywany zakres g³êbokoci

Przyj¹æ hipotezê H0
Przyj¹æ hipotezê H0

k1–k4=0
r1–r4=0

r1–r4 ≠ 0

Przyj¹æ hipotezê H0
r1–r3=0

r1–r3 ≠ 0
k1–k4 ≠ 0

Odrzuciæ hipotezê H0 na rzecz alternatywnej
k1–k3=0

Odrzuciæ hipotezê H0 na rzecz alternatywnej

r2–r3=0

r2–r3 ≠ 0
k1–k3 ≠ 0

Odrzuciæ hipotezê H0 na rzecz alternatywnej

k2–k3=0

Odrzuciæ hipotezê H0 na rzecz alternatywnej

r1–r2=0

r1–r2 ≠ 0
k2–k3? 0

Odrzuciæ hipotezê H0 na rzecz alternatywnej

Wniosek statystyczny

k1–k2=0

Hipoteza
alternatywna H1

k1–k2≠0

Hipoteza H0

Zestawienie analiz statystycznych dla porównania wspó³czynników modelu dla prêdkoci wiercenia widrami PDC 8½''

Przewiercany
interwa³

Postaæ funkcji

Zestawienie analiz statystycznych dla chwilowych prêdkoci wiercenia widrami PDC 8½''

0,947

0,9534

0,8984

0,9307

R

6.

WNIOSKI

1) W przypadku korzystania z danych zapisanych przez aparaturê kontrolno-pomiarow¹
zainstalowan¹ na wiertnicy nale¿y weryfikowaæ uzyskane dane pod wzglêdem: jej dok³adnoci i kalibracji oraz pracy obs³ugi.
2) Dla opracowania danych najbardziej przydatny jest zapis parametrów wiercenia, co
0,25 m lub 1 m.
3) Dla narzêdzia PDC M519 wierc¹cego w warstwach osadowych redniej twardoci nie
uda³o siê wykazaæ spadku prêdkoci wiercenia w funkcji przewiertu.
4) Z punktu widzenia statystyki nie mo¿na daæ jednoznacznej odpowiedzi, ¿e nie istnia³
wp³yw zu¿ycia narzêdzi na chwilow¹ prêdkoæ wiercenia.
5) Dla widra wiertniczego PDC M519 prêdkoæ wiercenia przy wierceniu w ska³ach
osadowych redniej twardoci najlepiej opisywana jest równaniem ze sta³¹ prêdkoci¹
wiercenia w postaci V = Z·Pk·nr.
6) Uwzglêdnienie wp³ywu hydraulicznych parametrów wiercenia nie da³o lepszego dopasowania funkcji teoretycznej do danych rzeczywistych. Najprawdopodobniej spowodowane to by³o niezmiennoci¹ ich wartoci podczas przewiercania ca³ego interwa³u, co zaburzy³o testowanie odpowiednich hipotez.
7) W wyniku analiz ustalono, ¿e nie ma statystycznie istotnych ró¿nic w wartociach
wspó³czynników funkcji opisuj¹cej prêdkoæ wiercenia przy ró¿nym procentowym
udziale poszczególnych minera³ów ilastych.
8) Zwiêkszenie zawartoci ska³ o wiêkszej twardoci powoduje statystycznie zauwa¿aln¹
zmianê wspó³czynników funkcji opisuj¹cej prêdkoæ wiercenia.
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