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1.

WPROWADZENIE

Ropa naftowa, gaz ziemny i wêgiel kamienny stanowi¹ podstawowe ród³a energii na
wiecie. Obecnie nieomal 40% energii wytwarzanej w krajach UE pochodzi ze spalania
produktów naftowych. Przy czym zapotrzebowanie na te produkty z niewielkimi wahaniami nieustannie wzrasta i jeszcze przez najbli¿sze lata bêd¹ one g³ównymi nonikami energii
na wiecie. Z wymienionych wy¿ej trzech nieodnawialnych noników energii, dwa pierwsze cile wi¹¿¹ siê z wyrobami rurowymi. Bez nich niemo¿liwe by³yby poszukiwania, wydobycie i transport. W przemyle naftowym wyroby rurowe i ich po³¹czenia stanowi¹ najbardziej znacz¹c¹ grupê wyrobów, od której zale¿y powodzenie i bezpieczeñstwo prac poszukiwawczych i wydobywczych. Jest to grupa charakteryzuj¹ca siê ró¿norodnoci¹
budowy, a w szczególnoci po³¹czeñ. W wiêkszoci materia³em do budowy przewodów
rurowych jest stal w ró¿nych jej odmianach wytrzyma³ociowych i o ró¿nym sk³adzie chemicznym [1, 6].
Na wiecie produkuje siê bardzo wiele wyrobów rurowych. Przemys³ naftowy i gazowniczy jest bran¿¹, w której wyroby rurowe stanowi¹ powa¿n¹ czêæ kosztów inwestycyjnych w poszukiwaniach, wydobyciu i transporcie.
Prowadzenie prac poszukiwawczych na coraz wiêkszych g³êbokociach, stosowanie
nowych technologii wiercenia otworów kierunkowych i poziomych, prowadzenie wydobycia odwiertami o du¿ych krzywiznach i wysokich cinieniach z³o¿owych oraz ró¿nych
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca wykonana w ramach badañ w³asnych
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rodowiskach chemicznych i temperaturowych, stawia przed konstruktorami nowe wyzwania techniczne dla konstrukcji wyrobów rurowych i ich po³¹czeñ, aby mo¿na by³o bezpiecznie siêgaæ po nowe zalegaj¹ce w trudniejszych warunkach z³o¿a wêglowodorów.
2.

ZARYSY GWINTÓW RUR WYDOBYWCZYCH I OK£ADZINOWYCH

Wiêkszoæ stosowanych zarysów gwintów rur wydobywczych i ok³adzinowych wykonuje siê w oparciu o normê ISO 10422 (API Spec 5B) [4]. Poni¿ej przedstawiono podstawowe parametry zarysów gwintów: zaokr¹glonego API (rys. 1, tab. 1), Buttress (rys. 2)
oraz Extreme-Line (rys. 3) dla przyk³adowo wybranych zakresów wymiarowych rur.

Rys. 1. Zarys gwintu zaokr¹glonego API rur wydobywczych i ok³adzinowych [4]
(wymiary, patrz tab. 1)
Tabela 1
Wysokoci zaokr¹glonych gwintów rur wydobywczych i ok³adzinowych
(wymiary w mm)
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1

2

3

Element gwintu

10 podzia³ek
na cal
p = 2,540

8 podzia³ek
na cal
p = 3,175

H = 0,866p

2,200

2,750

hs = hn = 0,626p – 0,178

1,412

1,810

srs = srn = 0,120p + 0,051

0,356

0,432

scs = scn = 0,120p + 0,127

0,432

0,508

Rys. 2. Zarys i wymiary gwintu Buttress rur ok³adzinowych od 41/2'' do 133/8'' [4]
(wymiary w mm z wyj¹tkiem oznaczonych)

Rys. 3. Zarys i wymiary gwintu Extreme-Line rur ok³adzinowych od 5'' do 75/8'' [4]
(wymiary w mm z wyj¹tkiem oznaczonych)
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W ka¿dym z tych zarysów wystêpuje zasadniczy parametr, który ma decyduj¹cy
wp³yw na pracê po³¹czenia gwintowego. Jest nim k¹t nachylenia boków gwintu, a szczególne znaczenie posiada k¹t nachylenia nonego (obci¹¿onego) boku gwintu. (None boki
gwintu, a dok³adniej none powierzchnie gwintu to tylne powierzchnie gwintu. Za przednie
powierzchnie none gwintu uwa¿amy powierzchnie, które dla czopa s¹ widoczne, patrz¹c od
cieñszego jego koñca (wierzcho³ka), a dla mufy – patrz¹c od strony odsadzenia. Niewidoczne powierzchnie okrelamy, jako tylne powierzchnie none). K¹t nachylenia boków gwintu,
w tym równie¿ boku nonego, w przypadku trójk¹tnego gwintu zaokr¹glonego API wynosi
30o. Jest to gwint o zarysie symetrycznym o k¹cie wierzcho³kowym wynosz¹cym 60o.
W przypadku gwintu Buttress mamy do czynienia z zarysem trapezowym niesymetrycznym
o k¹cie nachylenia boku nieobci¹¿onego wynosz¹cego 10o i boku obci¹¿onego 3o. W konsekwencji otrzymujemy gwint trapezowy niesymetryczny o k¹cie wierzcho³kowym wynosz¹cym 13o. Przedstawione na rysunku 3 po³¹czenie Extreme-Line oparte jest na gwincie trapezowym symetrycznym o k¹cie nachylenia boków gwintu wynosz¹cym 6o i k¹cie
wierzcho³kowym 12o. Po³¹czenie to ze wzglêdu na swoj¹ konstrukcjê uszczelnieñ wewnêtrznych jest trudne do wykonania i przez to drogie. Wykazuje wysoki stopieñ szczelnoci w otworach o du¿ych promieniach krzywizn. W rozwi¹zaniach firm wystêpuj¹ ró¿ne
modyfikacje przedstawionych zarysów, szczególnie dotyczy to gwintu o zarysie Buttress.
Jednak wszystkie te rozwi¹zania nie eliminuj¹ zjawiska wystêpuj¹cego podczas pracy po³¹czenia gwintowego w otworach kierunkowych o ma³ych promieniach krzywizn i du¿ych
obci¹¿eniach na rozci¹ganie. Na rysunku 4 przedstawiono w sposób schematyczny pracê
poszczególnych zarysów gwintów.

Rys. 4. Praca po³¹czenia gwintu zaokr¹glonego API (po lewej), gwintu Buttress (w rodku)
i gwintu hakowego (po prawej) [7]

Na rysunku 4 pojawia siê konstrukcja nieomawiana wczeniej. Jest to nowy zarys
gwintu zaprojektowany przez firmê Vallourec&Mannesmann Tubes OCTG Divisions
(V&M), którego konstrukcja jest odmienna od wszystkich dotychczas stosowanych zarysów gwintów w wiertnictwie i eksploatacji. Zarys ten (PJ) charakteryzuje siê parametrem
geometrii zarysu gwintu zasadniczo ró¿ni¹cym go od dotychczasowych, a mianowicie, k¹t
nachylenia nonego boku jest ujemny. Jego podstawowa wartoæ wynosi 3o (rys. 5).
Konstrukcja zarysu gwintu hakowego powoduje, ¿e podczas rozci¹gania gwintu nastêpuje jego zahaczenie, a nie rozlunienie. Takie dzia³anie rozluniaj¹ce mo¿e wyst¹piæ
w przypadku gwintu zaokr¹glonego API (rys. 4 i 6) czy te¿ gwintu BTC (rys. 4), co szczególnie wystêpuje w otworach o ma³ych promieniach krzywizn i du¿ych obci¹¿eniach rozci¹gaj¹cych.
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Rys. 5. Zarys gwintu hakowego [7]

Rys. 6. Rozlunienie po³¹czenia w wyniku zsuwania siê boków gwintu
na skutek rozci¹gania [7]

Oparte na gwincie hakowym podstawowe po³¹czenie VAM TOP firmy Vallourec
&Mannesmann zdoby³o najwiêksze uznanie wród u¿ytkowników i jest najczêciej stosowanym po³¹czeniem w warunkach wysokich cinieñ w otworach o ma³ych promieniach
krzywizn (rys. 7).
Po³¹czenie VAM TOP (rys. 7) jest po³¹czeniem gwintowym rur ok³adzinowych i wydobywczych zapewniaj¹cym gazoszczelnoæ dla najostrzejszych warunków obejmuj¹cych
du¿e g³êbokoci, otwory o du¿ej krzywinie i agresywne rodowisko. Nale¿y do najbardziej niezawodnych po³¹czeñ w górnictwie naftowym. Obecnie na wiecie udzia³ producentów w produkcji OCTG przedstawia diagram na rysunku 8. Jak widaæ, po³¹czenie VAM
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TOP zajmuje znacz¹c¹ pozycjê. Zaleta w pracy po³¹czenia wynikaj¹ca z wzajemnego zahaczenia siê zwojów gwintu podczas rozci¹gania spowodowa³a dalszy postêp w pracach projektowych nad opracowaniem nowych konstrukcji po³¹czeñ. W oparciu o zarys PJ zaprojektowano i produkuje siê nowe po³¹czenia gwintowe (tab. 2).

Rys. 7. Po³¹czenie rur wydobywczych i ok³adzinowych VAM TOP

Rys. 8. Procentowy udzia³ w wytwarzaniu OCTG
przez najwiêkszych producentów [7]
64

Tabela 2
Typy po³¹czeñ z gwintem hakowym firmy Vallourec&Mannesmann
K¹t nachylenia nonego boku
gwintu

K¹t nachylenia nieobci¹¿onego
boku gwintu

VAM TOP

–3o

+10o

1

DINO VAM

–3o

+20o

2

VAM MUST

–9o

+20o

3

VAM FJL

–15o

+45o

4

VAM SLIJ-II

–15o

+25o

5

BIG OMEGA

0o

+30o

Typ po³¹czenia
Lp.

W kolumnie 5 wystêpuje po³¹czenie BIG OMEGA, w którym k¹t nachylenia nonego
boku gwintu wynosi 0o. Nie jest to gwint o zarysie hakowym, ale sytuuje siê na jego pograniczu. Takie rozwi¹zania stosuj¹ drobni producenci, wprowadzaj¹c inny ni¿ w patentach
czo³owych firm, k¹t nachylenia nieobci¹¿onego boku gwintu. W ten sposób poprawiaj¹
pracê i wytrzyma³oæ po³¹czeñ, gdy¿ nie posiadaj¹ technologii wykonywania gwint hakowego. Ka¿da znacz¹ca firma wprowadza ró¿ne modyfikacje podstawowych zarysów, coraz
czêciej w po³¹czeniach klasy Premium zaczyna wystêpowaæ hakowy zarys gwintu. Firma
TenarisHydril, wprowadzi³a po³¹czenia z gwintem hakowym w typach, np.: BlueTMNear
Flusch, SLXTM, MACIITM, firma JFE wprowadzi³a po³¹czenie z gwintem hakowym w klasie-1 wg klasyfikacji API nazwane JFEBEAR®, o k¹tach nachylenia boków –5o i +25o.
Wyroby OCTG z gwintami o zarysach hakowych s¹ dro¿sze i wymagaj¹ specjalistycznych
obrabiarek do nacinania gwintów, s¹ one dostarczane przez kilku producentów wyrobów
OCTG na wiecie.
3.

PODSUMOWANIE

W przemyle naftowym wyroby OCTG stanowi¹ najbardziej znacz¹c¹ grupê wyrobów, od których zale¿y powodzenie i bezpieczeñstwo prac poszukiwawczych i wydobywczych [1, 2, 6]. Charakteryzuj¹ siê one du¿¹ ró¿norodnoci¹ po³¹czeñ. Oparte na powy¿szych zarysach gwintów po³¹czenia rur ok³adzinowych i wydobywczych (rys. 1, 2 i 3) bardzo czêsto s¹ wykonywane te¿ przez ma³ych producentów i ró¿nego rodzaju warsztaty
naprawcze sprzêtu wiertniczego i wydobywczego. Ponadto czasem nie w pe³ni spe³niaj¹
one ostre warunki pracy w otworach i odwiertach o ma³ych promieniach krzywizn. Prowadzono intensywne badania nad rozwi¹zaniem powy¿szych problemów. Pierwsze dzia³ania koncentrowa³y siê (i s¹ prowadzone nadal) nad modyfikacjami dotychczas stosowanych zarysów i konstrukcji po³¹czeñ. Konstruktorzy najwiêkszych firm poszukiwali jednak
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zarysu, któryby spe³nia³ wysokie wymagania wynikaj¹ce z wprowadzania nowych technologii wierceñ i wydobywania wêglowodorów. Nowy zarys  gwint hakowy, to rewolucyjna
konstrukcja zarysu gwintu, która z powodzeniem spe³nia ostre wymagania wystêpuj¹ce
w g³êbokich, kierunkowych, agresywnych otworach wiertniczych [1, 2, 5]. Gwint hakowy
wystêpuje w po³¹czeniach rur ok³adzinowych i wydobywczych. Produkcja po³¹czeñ rur
ok³adzinowych i wydobywczych z gwintami hakowymi wymaga specjalistycznych obrabiarek do nacinania gwintu oraz specjalnego sprzêtu do jego kontroli. Do oceny stanu technicznego po³¹czenia mog¹ przyst¹piæ serwisy posiadaj¹ce specjalistyczny sprzêt i wykwalifikowan¹, odpowiednio przeszkolon¹ kadrê [3]. Na takie inwestycje mog¹ sobie pozwoliæ
najwiêksi producenci OCTG.
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