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NOWE ROZWI¥ZANIE TECHNICZNE
SI£OWNIKA O DU¯YM SKOKU
W ZASTOSOWANIU
DO HYDRAULICZNYCH WYCI¥GÓW WIERTNICZYCH
1.

WSTÊP

Jednym z najwa¿niejszych podzespo³ów urz¹dzenia wiertniczego jest uk³ad wyci¹gowy, dziêki któremu realizowany jest postêp narzêdzia wierc¹cego przy pomocy kolumny
przewodu wiertniczego, jak równie¿ wykonuje siê ró¿nego rodzaju operacje wyci¹gania
i zapuszczania, które s¹ niezbêdne, aby wykonaæ otwór wiertniczy lub przeprowadziæ prace
rekonstrukcyjne w odwiercie. Z uwagi na podzia³ kolumny rur p³uczkowych na tzw. pasy –
odcinki z³o¿one z 2, 3 lub 4 rur wysokoæ koniecznego skoku haka/g³owicy mo¿e wynosiæ
od 20 do 40 m.
Wyci¹g wiertniczy umo¿liwia za pomoc¹ okrelonych rozwi¹zañ technicznych podniesienie i opuszczenie g³owicy napêdowej/elewatora na pewnym odcinku z okrelon¹
przez wymagania prêdkoci¹ ruchu. Z regu³y ten odcinek zawiera siê w przedziale od paru
do oko³o 40 metrów d³ugoci w pionie (z opcj¹ odchylenia od pionu). Obci¹¿enia jakie
przenosi uk³ad wyci¹gowy i maszt zale¿¹ od wielu czynników m. in. od projektowanej
g³êbokoci wiercenia i zwi¹zanego z ni¹ ciê¿aru rur p³uczkowych lub rur ok³adzinowych,
dynamiki napêdu, jak równie¿ od operacji uwalniania przewodu wiertniczego lub rur ok³adzinowych z przychwycenia. Obci¹¿enia te wahaj¹ siê od paruset kN w ma³ych urz¹dzeniach wiertniczych do ponad dziesiêciu tysiêcy kN (tysi¹ca T) w ciê¿kich urz¹dzeniach
wiertniczych stosowanych w przemyle naftowym. Prêdkoci ruchu wahaj¹ siê od 0 do
2,5 m/s w zale¿noci od obci¹¿enia, konstrukcji urz¹dzenia wyci¹gowego i charakteru prowadzonych prac.
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków
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W sk³ad uk³adu wyci¹gowego wchodzi konstrukcja nona lub prowadz¹ca, w ramach której przemieszczaj¹ siê elementy uk³adu wyci¹gowego takie jak: hak wiertniczy
z wielokr¹¿kiem ruchomym, lub hak z wielokr¹¿kiem i g³owic¹ napêdow¹; mo¿liwe s¹ tak¿e modyfikacje tych uk³adów. Kolejnym sk³adnikiem wyci¹gu s¹ wielokr¹¿ki sta³e lub
kr¹¿ki zamontowane w strukturze konstrukcji nonej i najwa¿niejszy element – wyci¹g
wiertniczy zamontowany u podstawy konstrukcji. Wyci¹g wiertniczy poprzez ciêgna (najczêciej liny) przewleczone przez uk³ad wielokr¹¿kowy umo¿liwia przemieszczanie przy³¹czonego do niego ciê¿aru. Ruch ciêgna mo¿e powstawaæ w wyniku nawijania i odwijania
z bêbna wyci¹gu jak i z ruchu wsuwania i wysuwania si³ownika lub si³owników hydraulicznych, które reguluj¹ po³o¿enie ciê¿aru zawieszonego na haku.
Bêben wyci¹gu mo¿e byæ napêdzany poprzez przek³adnie silnikami spalinowymi,
lub elektrycznymi, albo, doæ rzadko, silnikami hydraulicznymi. W takim rozwi¹zaniu wyci¹ganie odbywa siê dziêki si³om napêdowym silników, a opuszczanie i wiercenie najczêciej poprzez hamowanie zawieszonego ciê¿aru za pomoc¹ hamulców tamowych lub tarczowych oraz pomocniczych. W przypadku stosowania si³owników hydraulicznych wyci¹ganie odbywa siê dziêki pracy pomp hydraulicznych t³ocz¹cych ciecz robocz¹ do
si³owników, a opuszczanie i wiercenie poprzez sterowane zawory hydrauliczne.
Na wiecie stosuje siê nadal g³ównie klasyczne uk³ady wyci¹gowe sk³adaj¹ce siê
ze stalowej konstrukcji nonej, haka, wielokr¹¿ka ruchomego, g³owicy napêdowej, wielokr¹¿ka sta³ego, wyci¹gu wiertniczego i liny, która ³¹czy te wszystkie elementy. Hydrauliczne uk³ady wyci¹gowe wystêpuj¹ g³ównie w ma³ych mobilnych urz¹dzeniach wiertniczych.
Natomiast w przypadku ciê¿kich urz¹dzeñ do wierceñ naftowych i poszukiwawczych
udzia³ hydraulicznych wyci¹gów jest niewielki, ale systematycznie siê zwiêksza na rynku
zdominowanym przez klasyczne linowe uk³ady wyci¹gowe.
2.

HYDRAULICZNE UK£ADY WYCI¥GOWE
Z SI£OWNIKIEM HYDRAULICZNYM

Hydrauliczne uk³ady wyci¹gowe zaczêto stosowaæ w urz¹dzeniach do wierceñ poszukiwawczych wody i geotechnicznych ju¿ na pocz¹tku lat 50. W wierceniach naftowych
wprowadzono je znacznie póniej, gdy przemys³ maszynowy upora³ siê z problemem dok³adnoci wykonania i szczelnoci uk³adów hydraulicznych, przy znacznie wiêkszych rozmiarach i obci¹¿eniach.
Przyk³adowo koncepcja wiertnicy z wyci¹giem hydraulicznym lub inaczej masztu hydraulicznego do wierceñ g³êbokich zosta³a opracowana w 1987 roku przez firmê Maritime
Hydraulics [3]. Jednak¿e mo¿liwoci transmisji du¿ych mocy hydraulicznych by³y wtedy
ograniczone, dlatego koncepcja ta zosta³a rozwiniêta dopiero w 1994 roku jako Unit Rig,
a nastêpnie w 1998 roku jako MH RamRig. Obecnie  pod t¹ nazw¹  urz¹dzenia te
produkuje Aker Solutions [2].
Wiertnica ta powsta³a na podstawie rozwi¹zania konstrukcji nonej jako masztu
hydraulicznego i systemu linowego, co obrazuje rysunek 1. W sk³ad urz¹dzenia wchodz¹
dwa si³owniki o du¿ym skoku zamontowane w dolnej czêci konstrukcji, których t³oczyska spiête s¹ w górnej czêci przesuwnym jarzmem przemieszczaj¹cym siê w konstrukcji.
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Wyci¹ganie i opuszczanie ³adunków odbywa siê za pomoc¹ si³owników hydraulicznych
zamiast klasycznych systemów wyci¹gowych [3].
Maszt hydrauliczny zasilany jest w ciecz robocz¹ centralnym systemem hydraulicznym sk³adaj¹cym siê z szeciu do czternastu pomp o tej samej wydajnoci [3]. Pojedyncza pompa jest w stanie uzyskaæ pe³n¹ si³ê wyci¹gow¹, ale kosztem prêdkoci. Z tego
te¿ wynika, ¿e mo¿na zaoszczêdziæ moc lub j¹ efektywnie rozdzielaæ dla wiêkszoci operacji wiertniczych.

Rys. 1. System hydraulicznego uk³adu wyci¹gowego
zainstalowanego na platformie wiertniczej [4]

Ciecz robocza ze zbiornika w zale¿noci od operacji technologicznych mo¿e byæ t³oczona do si³owników masztu hydraulicznego, odbierana z powrotem lub mo¿e przep³ywaæ
(w uk³adzie pracy kompensacyjnej si³owników) w systemie akumulatorów t³okowych i gazowych amortyzatorów cinieniowych, albo zasilaæ inne maszyny urz¹dzenia wiertniczego np. g³owicê napêdow¹, hydrauliczn¹ pompê p³uczkow¹, urz¹dzenia do manewrowania
67

rurami [5]. Operacjami wykonywanymi przez maszt hydrauliczny steruje operator z pulpitu
sterowania za pomoc¹ bloku aktywnych zaworów, reguluj¹c wydajnoæ przep³ywu, cinienie oleju hydraulicznego, kierunki przep³ywu.
Zalet¹ systemu wyci¹gowego RamRig™ jest mo¿liwoæ regeneracji energii, która polega na magazynowaniu energii hydraulicznej w akumulatorach hydraulicznych w trakcie
cofania siê si³owników. Zgromadzon¹ w ten sposób energiê mo¿na wykorzystaæ do dodatkowych operacji. Dodatkowo akumulatory s¹ ³adowane przez pompy; magazynowanie
energii jest wtedy niezale¿ne od pracy urz¹dzenia. Kolejn¹ zalet¹ jest zmniejszenie wymiarów i masy zespo³u wyci¹gowego. Wyci¹g hydrauliczny posiada maszt lub wie¿ê stabilizuj¹c¹ ruch jarzma ze spiêtymi koñcami t³oczysk, dlatego te¿ maszt lub wie¿a nie przenosi
obci¹¿eñ pionowych lecz obci¹¿enia skrêcaj¹ce pochodz¹ce od g³owicy napêdowej (Top
Drive), dziêki czemu wyeliminowane jest stosowanie ciê¿kiej i masywnej konstrukcji
masztu lub wie¿y. Obci¹¿enia pionowe pochodz¹ce od elementów zawieszonych na haku s¹
przenoszone przez si³owniki hydrauliczne, co powoduje zmniejszenie liczby czêci sk³adowych konstrukcji powy¿ej pod³ogi wiertniczej oraz redukcjê wyposa¿enia stalowego. Przewód wiertniczy w tym rozwi¹zaniu jest magazynowany poni¿ej sto³u wiertniczego, zmniejsza siê przez to powierzchnia obci¹¿enia wiatrem, a tym samym moment dzia³aj¹cy na konstrukcjê morsk¹. Maszt hydrauliczny zajmuje ma³o miejsca w porównaniu do klasycznego
urz¹dzenia wiertniczego, co ma znaczenie w przypadku platform i statków wiertniczych,
gdzie miejsca jest zawsze ma³o.
Inn¹ zalet¹ jest mo¿liwoæ stosowania jednej jednostki mocy hydraulicznej do napêdu
masztu hydraulicznego, g³owicy napêdowej obrotowej i innych urz¹dzeñ wiertnicy oraz
wykorzystanie si³owników tak¿e do kompensacji ruchów platformy lub statku. Analiza czasoch³onnoci poszczególnych operacji wykaza³a, ¿e maszt hydrauliczny ustêpuje klasycznemu wyci¹gowi wiertniczemu jedynie w operacjach zapuszczania i wyci¹gania przewodu
wiertniczego.
Firma Drillmec rozpoczê³a projektowanie nowej koncepcji urz¹dzenia wyposa¿onego
w maszt hydrauliczny w 1990 roku przechodz¹c od uk³adów stosowanych w wiertnicach za
wod¹ do urz¹dzeñ wiertniczych naftowych. Stopniowo wraz z nabywanym dowiadczeniem zaczê³a zwiêkszaæ udwig na haku i wprowadzaæ coraz to nowsze rozwi¹zania. Obecnie na wiecie pracuje ponad 100 urz¹dzeñ wiertniczych typu HH (fot. 1) (hydraulic hoist,
czyli wyci¹g hydrauliczny) o udwigu na haku (hook load capacity) od 736 kN (75 T) do
5346 kN (545 T) [7].
Uk³ad wyci¹gowy wykorzystuje jeden si³ownik i dzia³a on na tej samej zasadzie co
poprzednio opisany, ró¿nica pomiêdzy nimi polega na tym, ¿e w typie HH wystêpuje
1 si³ownik, a stabilizacja i szyny prowadz¹ce dla g³owicy napêdowej wysuwaj¹ siê przy
pomocy t³oczyska wraz z wewnêtrzn¹ struktur¹ masztu.
Wiertnica typu HH z hydraulicznym wyci¹giem a przez to z du¿¹ mo¿liwoci¹ automatyzacji okaza³a siê konkurencyjnym urz¹dzeniem w stosunku do klasycznych urz¹dzeñ
wiertniczych, co pokazuje porównawczy wykres (rys. 2).
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Fot. 1. Urz¹dzenie wiertnicze serii HH produkcji firmy Drillmec;
z lewej strony widoczny magazyn z przewodem wiertniczym [7]

Rys. 2. Porównanie pomiêdzy klasycznym urz¹dzeniem wiertniczym a urz¹dzeniem HH [7]
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Hydrauliczny uk³ad wyci¹gowy zosta³ tak¿e wykorzystany m. in. w urz¹dzeniu wiertniczym GEFCO Speed Star 185K, które ma nominalny udwig 823 kN (83914 kG). Zastosowano w nim dwa si³owniki, które wysuwaj¹ siê w dó³ masztu (rys. 3). Wyci¹g ma
mo¿liwoæ wywarcia nacisku na wider 133,5 kN (13608 kG). Skok g³owicy napêdowej to
oko³o 13 m. D³ugoæ jednego si³ownika w stanie zsuniêtym to 8,7 m., a masa w stanie
opró¿nionym z oleju 1406 kg.

Rys. 3. Wyci¹g hydrauliczny urz¹dzenia GEFCO SpeedStar 185K [8]: 1  g³owica napêdowa,
2  liny none, 3  jarzmo z czteroma ko³ami linowymi, 4  si³ownik hydrauliczny,
5  korona masztu, 6  si³ownik teleskopowy do stawiania masztu, 7  w¹¿ p³uczkowy,
8  mostek wiertniczy, 9  konstrukcja masztu

T³oczysko si³ownika ma przekrój rury. Energia mechaniczna z silnika spalinowego poprzez przek³adniê pompow¹ jest zamieniana za pomoc¹ pomp hydraulicznych na energiê
hydrauliczn¹, która z kolei trafia poprzez zawory hydrauliczne do wyci¹gu, g³owicy napêdowej i ró¿nych elementów pomocniczych w urz¹dzeniu ulegaj¹c w nich przekszta³ceniu
na pracê ruchu postêpowego i obrotowego.
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3.

OCENA MO¯LIWOCI
ZWIÊKSZENIA UDWIGU SI£OWNIKÓW WIELKOSKOKOWYCH
I NOWE PODEJCIE KONSTRUKCYJNE

Si³ownik hydrauliczny sk³ada siê z nastêpuj¹cych podstawowych elementów: t³oczyska, t³oka, cylindra i zespo³u uszczelnieñ. Si³ownik dobiera siê do obci¹¿enia jakie ma przenieæ z wymagan¹ prêdkoci¹ oraz tak¿e do skoku t³oczyska. W wymienionych wczeniej
uk³adach wyci¹gowych wystêpuj¹ si³owniki o du¿ym skoku, które przenosz¹ znaczne obci¹¿enia osiowe. Z racji tego, ¿e t³oczyska w tych si³ownikach s¹ prêtami smuk³ymi (stosunek d³ugoci do wymiarów poprzecznych) oblicza siê je na wyboczenie wg ró¿nych metodyk. Wynika z nich taka prawid³owoæ, ¿e im wiêkszy skok i obci¹¿enie t³oczyska, tym
wiêksze jego wymiary poprzeczne, aby móg³ przenieæ wymagane obci¹¿enie bez niebezpieczeñstwa wyboczenia, które prowadzi do zniszczenia konstrukcji. Ale zwiêkszenie wymiarów poprzecznych to wzrost masy i kosztu ogólnego wykonania si³ownika.
Znaj¹c te ograniczenia stworzono na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH now¹
konstrukcjê si³ownika hydraulicznego o du¿ym skoku (rys. 4), która zosta³a zg³oszona do
Urzêdu Patentowego RP w celu ochrony patentowej z pierwszeñstwem od dnia 25 czerwca
2010 roku, numer P. 391625 [1].

Rys. 4. Si³ownik hydrauliczny nowej konstrukcji o du¿ym skoku: 1  t³ok, 2  stabilizator
wewnêtrzny, 3  zabierak stabilizatora zewnêtrznego, 4  t³oczysko, 5  cylinder, 6  pokrywa
cylindra górna, 7  zewnêtrzny stabilizator, 8  rozdzielacz steruj¹cy prac¹ stabilizatora wewnêtrznego
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Rozwi¹zanie wg rysunku 4 polega na zapobie¿eniu zjawisku wyboczenia za pomoc¹
stabilizacji t³oczyska 4 w jego skrajnych po³o¿eniach dziêki dwóm stabilizatorom przesuwnym 2, 7. Stabilizator zewnêtrzny 7 przesuwa siê w strukturze konstrukcji, w której jest
zamocowany si³ownik. W stanie wysuniêtym znajduje siê w po³owie d³ugoci wysuniêtej
czêci t³oczyska 4. W stanie zsuniêtym opiera siê o pokrywê cylindra 6. Stabilizator jest
przesuwny wzglêdem konstrukcji i t³oczyska, a porusza siê dziêki zabierakom 3 zamontowanym w konstrukcji. Z kolei wewnêtrzny stabilizator 2 znajduje siê wewn¹trz cylindra 5
i ma postaæ uszczelnionego wzglêdem t³oczyska 4 i cylindra 5 piercienia przesuwnego 2.
Gdy t³oczysko jest wsuniête, znajduje siê on w po³owie d³ugoci t³oczyska. Jak t³oczysko
jest wysuniête, piercieñ jest dociskany przez t³ok 1 do górnej pokrywy cylindra 6. Ruch
stabilizatora wewnêtrznego 2 odbywa siê dziêki cinieniu cieczy roboczej wewn¹trz cylindra i jest sterowany poprzez przyk³adowy rozdzielacz hydrauliczny 8 sterowany z kolei
poprzez stabilizator zewnêtrzny, a tym samym poprzez przesuwan¹ konstrukcjê.
Zalet¹ tego rozwi¹zania jest zmniejszenie wymiarów poprzecznych t³oczyska, a tym
samym zmniejszenie prawie dwukrotnie jego masy w stosunku do si³ownika klasycznego
przy tym samym skoku i sile obci¹¿aj¹cej. Inna zaleta to zwiêkszenie prawie dwukrotne
obci¹¿enia si³ownika w stosunku do klasycznego bez zmian jego wymiarów poprzecznych
lub prawie dwukrotne zwiêkszenie skoku.
Aby sprawdziæ poprawnoæ za³o¿eñ, wynikaj¹cych z wczeniejszych obliczeñ wytrzyma³ociowych, tak¿e w odniesieniu do dzia³ania uk³adu, zosta³ zbudowany model laboratoryjny (fot. 2) w warsztatach P.P.U.H. „Remel” S.C. w Nowym Targu.

Fot. 2. Model laboratoryjny hydraulicznego wyci¹gu wiertniczego
wyposa¿onego w si³ownik nowej konstrukcji
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Model zbudowany jest z elementów hydraulicznych stosowanych do budowy maszyn
i urz¹dzeñ zawieraj¹cych hydraulikê si³ow¹ i sk³ada siê z dwóch podzespo³ów po³¹czonych
wê¿ami hydraulicznymi: agregatu hydraulicznego i wyci¹gu wiertniczego hydraulicznego.
Cylinder zosta³ wykonany z PMMA, aby mo¿na by³o zademonstrowaæ zasadê dzia³ania
piercienia stabilizuj¹cego. Model laboratoryjny potwierdzi³ za³o¿enia twórców co do dzia³ania uk³adu.
Przeprowadzono tak¿e analizê porównawcz¹ pomiêdzy si³ownikiem bez stabilizacji
stosowanym w dotychczasowych, opisanych powy¿ej, konstrukcjach wyci¹gów hydraulicznych i si³ownikiem ze stabilizacj¹ pod k¹tem zmniejszenia masy t³oczyska. Za³o¿ono,
¿e si³ownik bez stabilizacji ma cylinder o rednicy zewnêtrznej 632 mm i wewnêtrznej
570 mm. Przyjêto, ¿e t³oczysko jest w postaci rury o rednicy zewnêtrznej 455 mm i rednicy wewnêtrznej 330 mm. Skok wynosi 18 metrów, cinienie robocze 345 bar, a maksymalne obci¹¿enie jednego t³oczyska wynosi 3910 kN, za masa czêci skokowej 10,89 ton.
Natomiast w przypadku zastosowania stabilizacji masa czêci skokowej wyniesie 5,53 tony.
Jak widaæ, przyniesie to znaczne oszczêdnoci materia³owe i zmniejszy masê konstrukcji
bez wiêkszego komplikowania uk³adu hydraulicznego steruj¹cego prac¹ si³ownika. Rozpatruj¹c jeszcze zwiêkszenie nonoci t³oczyska ze stabilizacj¹ i bez, przy tej samej rednicy, stwierdzono, ¿e nonoæ t³oczyska znacznie siê zwiêksza. Obliczenia wykonano
z wykorzystaniem normy PN EN 81-2-1998 [9] z modyfikacj¹ uwzglêdniaj¹c¹ nowe
utwierdzenie prêta.
Dodatkowym atutem tego rozwi¹zania jest zwiêkszenie pola powierzchni t³oka
od strony t³oczyska co bêdzie mia³o wp³yw na wiêksz¹ si³ê cofania si³ownika co ma niebagatelne znaczenie przy wierceniu pierwszych metrów otworu, gdzie wymagany jest du¿y
docisk.

4.

PODSUMOWANIE

1. Proponowana konstrukcja si³ownika stwarza mo¿liwoci zwiêkszenia udwigu lub
zmniejszenia masy t³oczyska a tym samym ca³ego si³ownika i konstrukcji wyci¹gów
wiertniczych hydraulicznych w urz¹dzeniach do poszukiwañ i wydobycia surowców
mineralnych.
2. Nowa konstrukcja si³ownika wychodzi naprzeciw du¿emu, wg publikowanych dotychczas przez czynniki rz¹dowe informacji, zapotrzebowaniu w kraju na urz¹dzenia
wiertnicze do wierceñ za gazem ziemnym z ³upków.
3. Proponowane rozwi¹zanie si³ownika mo¿e znaleæ zastosowanie nie tylko w wyci¹gach hydraulicznych stosowanych w przemyle wiertniczym, ale równie¿ we wszystkich maszynach i urz¹dzeniach, w których wystêpuj¹ si³owniki o du¿ym skoku i wysokiej obci¹¿alnoci, a konieczna jest minimalizacja masy ca³ej konstrukcji. Dotyczy to
tak¿e si³owników o du¿ym skoku i ma³ej obci¹¿alnoci. Zmniejszenie masy ma wp³yw
na koszt ogólny wyrobu i jego konkurencyjnoæ na rynku.
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