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ZAAWANSOWANY SPRZÊT WIERTNICZY
ZAPEWNIAJ¥CY EFEKTYWNE WIERCENIE
W POSZUKIWANIU GAZU Z £UPKÓW
1.

WPROWADZENIE

Przemys³ naftowy stanowi jedno z najwa¿niejszych ogniw w ga³êziach gospodarki.
Jest podstawowym nonikiem energii i dostarcza surowce dla wielu dziedzin przemys³owych. Jego pocz¹tkiem s¹ prace poszukiwawcze, bez których nie ma nowych odkryæ z³ó¿.
Nowe z³o¿a zalegaj¹ obecnie na znacznie wiêkszych g³êbokociach, a w przypadku prac na
morzu mamy do czynienia z akwenami o coraz wiêkszej g³êbokoci. W maju 2011 r. Amerykañska Agencja Informacji Energetycznej owiadczy³a, ¿e Polska mo¿e mieæ najwiêksze
w Europie zasoby gazu zlokalizowanego w ³upkach. Wed³ug niej mo¿liwe do eksploatacji
z³o¿a tego gazu w naszym kraju wynosz¹ blisko 5,3 bln m3, a przemys³owa eksploatacja
mog³aby siê rozpocz¹æ za oko³o siedem lat. Wg Amerykañskich obliczeñ wynika, ¿e ca³e
zasoby gazowe UE  w tym nieskatalogowane z³o¿a francuskie i polskie wynosz¹ na 18 bln
m3. Jest to wielkoæ ogromna  po³owa najwiêkszych znanych, tak¿e nieskatalogowanych
zasobów chiñskich, wynosz¹cych 36 bln m3. Europejskie zapotrzebowanie na gaz wynosi
~560,0 mld m3 rocznie. Z tego wynika, ¿e rynek jest ogromny i zasoby bardzo du¿e. Spowodowa³o to, ¿e do Polski ci¹gnê³a czo³ówka niemal wszystkich koncernów dzia³aj¹cych
na rynku wydobycia gazu. Z amerykañskim Chevronem wspó³pracuje Hallibutron. Francuski Total w Polsce zamierza rozwijaæ nowe techniki wydobycia gazu. Obecne s¹ takie brytyjskie firmy jak Cuadrilla Resources, 3 Legs i San Leon Energy oraz amerykañskie Exxon
Mobil i Marathon. W Naszym kraju zamierza te¿ poszukiwaæ i wydobywaæ gaz z ³upków
kanadyjski Talisman i Lane Energy. Inne firmy to w³oski koncern Eni i ConocoPhilips oraz
lider na rynku wierceñ  firma Schlumberger, itd.. Po odwierceniu kilkunastu otworów zasoby gazu z ³upków zosta³y ostatnio zredukowane dziesiêciokrotnie, ale i tak s¹ to zasoby
znacz¹ce gospodarczo przy naszym obecnie rocznym zapotrzebowaniu na poziomie 14 mld m3.
Ta kusz¹ca perspektywa stawia nowe, wysokie wymagania dla sprzêtu poszukiwawczego
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i eksploatacyjnego. Technologia wydobycia gazu z ³upków (shale gaz i tight gas) wymaga
nowoczesnego, specjalistycznego sprzêtu wiertniczego oraz towarzysz¹cego nowej technologii osprzêtu, aby wykonywanie otworów i udostêpnianie z³ó¿ gazu by³o wykonywane bezpiecznie i efektywnie. Technologia udostêpniania ³upkowych z³ó¿ gazowych
wymaga te¿ wykonywania du¿ej iloci otworów wiertniczych w bardzo szybkim tempie.
W zwi¹zku z tym urz¹dzenia wiertnicze powinny byæ wyposa¿one w bardzo sprawne systemy technologiczne. Szczególne znaczenie bêd¹ mia³y takie systemy jak p³uczkowy, wyci¹gowy, manewrowania rurami i zwi¹zany z mobilnoci¹ urz¹dzenia. Na przyk³adzie sprzêtu
firmy Aker Solutions Drilling Technologies, z któr¹ Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu
od wielu lat wspó³pracuje w zakresie dydaktycznym, zaprezentujemy elementy sprzêtu,
który swym poziomem technicznym spe³nia najwy¿sze wymagania technologiczne zwi¹zane z wykonywaniem specjalistycznych otworów wiertniczych za shale gaz and tight gas.
2.

SYSTEM P£UCZKOWY

System p³uczkowy nazywany czêsto systemem kr¹¿enia p³uczki, to kompleks urz¹dzeñ przeznaczonych do:
 przygotowywania i obróbki p³uczki wiertniczej,
 zat³aczania do otworu wiertniczego,
 oczyszczania p³uczki ze zwiercin,
 kontroli i pomiarów parametrów.
System sk³ada siê z kilku podsystemów [11]. Wród nich na uwagê zas³uguj¹ podsystemy: przygotowania i obróbki p³uczki, t³oczenia i oczyszczania. Poszczególne podsystemy
po³¹czone s¹ miêdzy sob¹, a p³uczka w sposób ci¹g³y kr¹¿y poprzez poszczególne ich elementy sk³adowe najczêciej w obiegu zamkniêtym (rys. 1).

Rys. 1. Schemat ideowy systemu oczyszczania p³uczki wiertniczej

3.

POMPY P£UCZKOWE

Wiercenia za shale gas and tight gas, to wykonywanie otworów przewa¿nie horyzontalnych wierconych za pomoc¹ silników wg³êbnych. W zwi¹zku z tym bardzo wa¿n¹
rolê bêdzie odgrywa³ system oczyszczania i t³oczenia p³uczki wiertniczej. Ten pierwszy ze
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wzglêdu na erozyjn¹ dzia³alnoæ elementów silnika wg³êbnego i przewodu wiertniczego
(przep³yw du¿ej iloci p³uczki z wysok¹ prêdkoci¹), natomiast pompa p³uczkowa (element
sk³adowy systemu t³oczenia) powinna dostarczyæ odpowiedni¹ iloæ p³uczki do silnika
i narzêdzia wierc¹cego, a jest to iloæ znacz¹ca, gdy¿ wiercenie otworów eksploatacyjnych
shale gas and tight gas, bêdzie wykonywane z d¹¿eniem do jak najkrótszego czasu odwiercenia kolejnego w serii wierconych otworów. System zat³aczania nie tylko powinien
byæ sprawny, ale równie¿ powinien posiadaæ odpowiedni¹ moc pompy. Pompy stosowane
przy wierceniach eksploatacyjnych shale gas and tight gas, zalegaj¹cych na g³êbokoci
od 3 000 do 4 000 m i ponad, aby mog³y zapewniæ w³aciwe parametry hydrauliki wiercenia, powinny charakteryzowaæ siê moc¹ rzêdu 1 600÷2 200 kM ze wskazaniem na pompy
o wiêkszej mocy. Przyk³ady takich nowoczesnych pomp pokazano na rysunkach 2 i 3.
Pompa p³uczkowa Aker Wirth TPK 1600
Pompa p³uczkowa charakteryzuje siê zwart¹ konstrukcj¹. Napêdzana jest silnikiem elektrycznym
na pr¹d przemienny. Napêd ³añcuchowy lub pasowy zast¹piony jest przek³adni¹ zêbat¹.
Pompa charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi cechami:
 Niezale¿ny uk³ad smarowania,
 Szybki systemem demonta¿u, ³atwa i bezpieczna obs³uga, co skutkuje oszczêdnoci¹
czasu i zmniejsza okresy przestoju,
 Trwa³oæ (50 000 godz.),
 Zmniejszone czynnoci konserwacyjne
i koszty serwisu,
 Mniejsza wibracja,
 Zmniejszona emisja ha³asu,
 Mniejsza masa.

Rys. 2. Pompa p³uczkowa TPK 1600 HP z napêdem przek³adni¹ zêbat¹ [9, 10]

Pompa p³uczkowa Aker Wirth TPK 2200
Pompa p³uczkowa jest zwart¹ konstrukcj¹, napêdzan¹
za porednictwem przek³adni zêbatej silnikami elektrycznymi na pr¹d przemienny z wodnym p³aszczem
ch³odz¹cym.
Uk³ad napêdowy charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi
cechami:
 Trwa³oæ (50 000 godz.),
 Mniejsza masa (5 t),
 Zmniejszona wysokoæ (~ 500 mm),
 Mniejsza wibracja,
 Zmniejszona emisja ha³asu (poni¿ej 83 dBa),
 Zabezpieczenie antykorozyjne,
 Certyfikaty IP 56, Ex-d i ATEX.

Rys. 3. Pompa p³uczkowa TPK 2200 HP z napêdem przek³adni¹ zêbat¹ [9, 10]
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Na szczególn¹ uwagê zas³uguje pompa Aker Wirth TPK 2200. Jest to nowa zwarta konstrukcja o zmniejszonej powierzchni instalacyjnej z wertykalnym uk³adem napêdowym.
4.

SYSTEM P£UCZKOWY

Przy serii wierconych otworów system przygotowania i oczyszczania powinien zapewniaæ sprawne, bez przerw czasowych oczyszczanie i przygotowanie p³uczki wiertniczej. Ze
wzglêdu na rozpoznane warunki geologiczne przewiercanych formacji skalnych, parametry
reologiczne p³uczki bêd¹ znane. Wszystko bêdzie siê skupiaæ na technicznej sprawnoci poszczególnych urz¹dzeñ sk³adowych w systemie. Poni¿ej przedstawiono wybrane elementy
systemu przygotowania (rys. 4) i oczyszczania p³uczki (rys. 5) zapewniaj¹ce ci¹g³oæ pracy,
jakie powinny wystêpowaæ przy wielootworowym systemie wiercenia otworów.

Rys. 4. Mieszalnik przygotowania p³uczki wraz z manifoldem i rurow¹ instalacj¹ transportow¹,
z systemem kontroli wielkoci fazy sta³ej i pamiêci¹ masow¹ [9, 10]

Rys. 5. Wybrane urz¹dzenia systemu oczyszczania p³uczki: strumienica, zbiornik p³uczkowy,
zbiornik wielofunkcyjny do dozowania odczynników, sito wibracyjne, sito wibracyjne
wraz z odmulaczem i wirówka [9, 10]
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5.

G£OWICA OBROTOWA

W nowoczesnych urz¹dzeniach wiertniczych w systemie t³oczenia wystêpuje maszyna,
która zastêpuje tradycyjn¹ g³owicê p³uczkow¹ a jednoczenie odgrywa znacznie wiêksz¹
rolê w systemie wyci¹gowym wyrobów OCTG i napêdowym przewodu wiertniczego. G³owica obrotowa sta³a siê urz¹dzeniem wielofunkcyjnym i pierwszoplanowym w wyposa¿eniu
urz¹dzenia wiertniczego. W urz¹dzeniach wiertniczych, które bêd¹ przeznaczone w szczególnoci do wiercenia otworów shale gas and tight gas, g³owica napêdowa jest maszyn¹
podstawow¹. Przewagê zdobywaj¹ obecnie g³owice, w których silnikiem (-ami) napêdowym
(-mi) jest silnik elektryczny zasilany pr¹dem przemiennym o wysokim napiêciu AC rzêdu
600 V i czêstotliwoci 60 Hz i momencie napêdowym rzêdu 40 00050 000 Nm (rys. 6).

Rys. 6. G³owica obrotowa PTD® 500-AC [110]:
1  g³owica p³uczkowa i przek³adnia, 2  kab³¹k 500 t, 3  silnik elektryczny AC, 4  zespó³ manipulacyjny do
rur-obrót 360o, 5  wielofunkcyjny klucz maszynowy, 6  jednostka zaworu steruj¹cego, 7  hydrauliczna
jednostka mocy (HPU), 8  ³añcuchy systemu kompensacji obci¹¿enia, 9  zawiesia elewatorowe 96 (84) × 350 t amer., 10  zespó³ wewnêtrznego zaworu (podczas pracy) przeciwerupcyjnego (IBOP),
11  górna czêæ ramy dla HPU, 12  skrzynka rozdzielcza mocy, 13  po³¹czenie do gêsiej szyi, 14  si³owniki
steruj¹ce zawiesiami elewatorowymi, 15  komin z otworem naprowadzaj¹cym, 16  dmuchawa, 17  dolna
czêæ ramy dla HPU, 18  system zdalnej regulacji po³o¿enia zawiesi elewatorowych i elewatora, 19  dolny
wewnêtrzny zawór przeciwerupcyjny (IBOP)
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6.

SYSTEM WYCI¥GOWY

G³owica obrotowa jest jednoczenie elementem sk³adowym systemu wyci¹gowego,
którego sprawnoæ jest jednym z najwa¿niejszych czynników efektywnoci wiercenia. Maszyna, która ma równie¿ du¿y wp³yw na ten parametr obok g³owicy obrotowej to wyci¹g
wiertniczy, system manewrowania rurami oraz wielooperacyjny klucz do skrêcania i rozkrêcania rur. Sprawnoæ tego systemu zale¿y od wielu czynników, które sk³adaj¹ siê na
sumaryczny czas zwi¹zany z zapuszczaniem i wyci¹ganiem przewodu wiertniczego, zapuszczaniem rur ok³adzinowych i wydobywczych oraz wykonywaniem innych operacji
zwi¹zanych z udostêpnianiem z³o¿a, pomiarami itp.. G³ównym elementem systemu wyci¹gowego jest wyci¹g wiertniczy. Powinien charakteryzowaæ siê odpowiedni¹ moc¹, wydajnym i trwa³ym uk³adem hamulcowym, posiadaæ sprawne sprzêg³a i szybk¹ reakcjê na impulsy steruj¹ce przekazywane z pulpitu. Takimi s¹ nowe generacje wyci¹gów napêdzanych
przez silniki AC o prostej i zwartej konstrukcji, l¿ejsze i mniejszych rozmiarów, ³atwe
w konserwacji i obs³udze oraz s¹ przyjazne rodowisku. Przyk³adem takiego wyci¹gu odpowiadaj¹cego charakterystyk¹ dostosowan¹ do wierceñ za gazem z ³upków w krajowych
warunkach geologicznych jest GH 2000 EG (rys. 7). Do wiercenia otworów o odcinkach
poziomych przekraczaj¹cych 2 000 m, wymagane parametry techniczne powinien z powodzeniem spe³niæ dwubiegowy wyci¹g napêdzany przek³adni¹ zêbat¹ GH 3000 EG-2G
o wysokiej sprawnoci i mniejszej powierzchni roboczej. Ta jednostka jest now¹ konstrukcj¹, napêdzan¹ przez 2 silniki AC o ci¹g³ej mocy 1500 KM ka¿dy, szczególnie preferowan¹
do l¹dowych urz¹dzeñ wiertniczych o du¿ej nonoci na haku 55586360 kN (rys. 7, 9).

Rys. 7. Wyci¹gi wiertnicze napêdzane silnikami elektrycznymi AC poprzez przek³adnie zêbate:
wyci¹g GH 2000 EG (z lewej) o jednej prêdkoci i GH 3000 EG-2G
o dwóch prêdkociach [9, 10]

Obydwa wyci¹gi wyposa¿one s¹ w nowoczesne uk³ady sterowania, uk³ady hamulcowe (wielo zaciskowe hamulce tarczowe hamulca g³ównego) i w automatycznych wiertaczy
(rys. 8).
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Rys. 8. Wielozaciskowe, bezpieczne w dzia³aniu hamulce tarczowe
z dwuobwodowymi hydraulicznymi uk³adami sterowania [9, 10]

Rys. 9. Charakterystyka techniczna dwubiegowego wyci¹gu GH 3000 EG-2G
z napêdem przek³adni¹ zêbat¹ [10]

Jak zaznaczono powy¿ej g³owica obrotowa jest nie tylko czêci¹ systemu p³uczkowego czy te¿ napêdowego w trakcie wiercenia, ale równie¿ odgrywa du¿¹ rolê przy pracach
wyci¹gowych i w du¿ym stopniu wp³ywa na efektywnoæ tych prac. Jest z tym systemem
zwi¹zana funkcyjnie i jest jednym z g³ównych elementów systemu manewrowania rurami,
pod warunkiem, je¿eli w taki system urz¹dzenie wiertnicze jest wyposa¿one. W niektórych
krajach w nowo wyprodukowanych i wprowadzanych do ruchu urz¹dzeniach wiertniczych,
system manewrowania rurami jest obowi¹zuj¹cy ustawowo (np. w Norwegii). Zainstalowanie systemu w starszych wyeksploatowanych urz¹dzeniach wiertniczych jest nieuzasadnione ze wzglêdów ekonomicznych, natomiast wskazane jest ich instalowanie w nowych
jednostkach wiertniczych. Na rysunku 10 pokazano kompleksowy system automatycznego
manewrowania rurami HTV opracowany przez firmê Maritime Hydraulics AS [5, 8].
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Rys. 10. Automatyczny system manewrowania rurami HTV z poziomym magazynem rur [5, 8]

System HTV mo¿e byæ zastosowany do wszystkich rur o rednicy 30" i mniejszych.
W przypadku przewodu wiertniczego, system ten oparty jest na koncepcji poziomego magazynu rur i pionowego sk³adowania pasów rur przewodu wiertniczego w wie¿y lub maszcie. Wystêpuj¹ce w systemie wielofunkcyjne urz¹dzenia manewrowe, klucz do skrêcania
poszczególnych po³¹czeñ gwintowych wyrobów OCTG jak i pozosta³y osprzêt (kliny,
elewator, przemieszczanie zawiesi elewatorowych itp.) posiadaj¹ napêdy hydrauliczne.
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W sk³ad systemu automatycznego manewrowania rurami HTV wchodz¹ nastêpuj¹ce g³ówne urz¹dzenia:









dwig do manewrowania na rampie rurowej,
podajnik rur do wie¿y z wózkiem i lizgaczem szynowym,
wielofunkcyjny manipulator zamontowany na konstrukcji bocznej wie¿y,
wielofunkcyjny manipulator zamontowany na pod³odze wie¿y,
górny manipulator suwnicowy,
poziomy pomost palcowy,
hydrauliczny samojezdny klucz do skrêcania po³¹czeñ gwintowych rur [6],
automatycznie dzia³aj¹ce elementy osprzêtu niezbêdne w procesach manewrowych.

W systemie manewrowania rurami wa¿n¹ rolê odgrywa mechanizacja (automatyzacja)
skrêcania rur. Urz¹dzenie wiertnicze powinno byæ wyposa¿one w wielofunkcyjny klucz do
skrêcania i rozkrêcania wyrobów OCTG. Przyk³ady takich jednostek pokazano na rysunku 11.

Rys. 11. Automatyczny klucz do skrêcania przewodu wiertniczego, rur ok³adzinowych
i wydobywczych z modu³em jazdy poziomej lub na wysiêgniku zawiasowym
oraz na stanowisku monta¿owym (foto-prawy dó³)
w Oddziale PGNiG Technologie Naftomet w Kronie [6, 7, 9]

Du¿e znaczenie przy seryjnym wierceniu otworów, jakie wystêpuje w technologii
(shale gas and tight gas) wi¹¿e siê z czasem zwi¹zanym z przemieszczaniem urz¹dzenia
na nastêpny punkt wiercenia. Jest to jeden z wa¿niejszych czynników ekonomicznych
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w ca³ym bilansie efektywnoci wiercenia. Urz¹dzenia wiertnicze przystosowane do tego
rodzaju wierceñ (shale gas and tight gas) s¹ wyposa¿ane w system samokrocz¹cy pozwalaj¹cy na przesuniêcie urz¹dzenia wiertniczego na nowy punkt wiercenia z pe³nym wyposa¿eniem, równie¿ z ca³ym przewodem wiertniczym ustawionym w szybie, (rys. 12). Przestawienie urz¹dzenia wyposa¿anego w system krocz¹cy pozwala o 810 % skróciæ czas odwiercenia kolejnego otworu wiertniczego. Korzyci wynikaj¹ce z tego rodzaju
wyposa¿enia nie da siê nie zauwa¿aæ, gdy¿ s¹ bezdyskusyjne.

Rys. 12. Stopa systemu samokrocz¹cego Drillmec 2000 HP Walking Rig [12]

7.

PODSUMOWANIE

W scenariuszu krajowego rozwoju rynku gazowego, w 2020 roku w Polsce zamierza
wydobywaæ siê 30 mld m3 gazu, za w nieca³¹ dekadê póniej  niemal 50 mld m3. Polska
mo¿e staæ siê krajem eksportuj¹cym gaz, a maj¹cym problemy z w³asn¹ energetyk¹, opart¹
na wêglu. Oczywicie, mo¿na czêæ krajowej energetyki przestawiæ na gaz, ale wymaga³oby to zbudowania co najmniej kilku elektrowni i to du¿ej mocy. Elektrowni zagospodarowuj¹cych pozyskany shale gas and tight gas jako nie widaæ. Niezale¿nie od powy¿szych
dywagacji, je¿eli zamierzamy rozwijaæ technologiê shale gas and tight gas, powinno siê
uwzglêdniæ rozwój krajowego przemys³u wiertniczo-naftowego i wróciæ do tradycji przemys³u naftowego, z którego osi¹gniêciami bylimy znani w Europie i na wiecie. Trzeba
stworzyæ warunki, które pozwol¹ rozwijaæ pozyskane techniki eksploatacji, aby potem
stworzyæ w³asne technologie wydobycia gazu z ³upków. W umowach koncesyjnych ta kwestia powinna znaleæ swoje miejsce. Przedstawione w artykule maszyny i sprzêt jest mo¿liwy do wykonania w naszym kraju.
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