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WIERCENIA URZ¥DZENIAMI COILED TUBING

1.

WPROWADZENIE

Wysokie ceny noników energii sprawiaj¹, ¿e w systemy grzewcze, ch³odnicze
i grzewczo-ch³odnicze coraz czêciej realizowane s¹ w oparciu o pompy ciep³a i podziemne
magazynowanie ciep³a/ch³odu. Jednym ze sposobów wiercenia otworów dla wykonywania
otworowych wymienników ciep³a jest metoda z zastosowaniem urz¹dzeñ typu coiled tubing wykorzystuj¹cych silnik wg³êbny jako napêd narzêdzia wierc¹cego. Dziêki niej mo¿liwe jest wykonywanie otworów ukonych, co staje siê coraz czêciej konieczne z braku
dostêpnej powierzchni dla wykonania otworów pionowych.
Wiercenie otworów w celu instalacji rur wymiennika ciep³a mo¿e byæ realizowane obrotowo na p³uczkê ciek³¹ [1], udarowo-obrotowo na p³uczkê powietrzn¹ [3] oraz z wykorzystaniem silnika wg³êbnego i przewodu giêtkiego lub rur p³uczkowych.
Ukone otworowe wymienniki ciep³a (rys. 1) umo¿liwiaj¹ udostêpnianie rezerwuarów
ciep³a w górotworze znajduj¹cym siê pod obiektami infrastrukturalnymi. Dziêki ukonym
otworowym wymiennikom ciep³a mo¿na z jednego stanowiska wykonaæ otwory udostêpniaj¹ce znacznych rozmiarów obszar górotworu [2].
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Rys. 1. Promienisty wymiennik otworowy
(Materia³y informacyjne, Geothermische Energie (http://www.geothermie.de) nr 54, 2007)

2.

TECHNIKA WIERCENIA

Wykonywanie wierceñ urz¹dzeniami typu coiled tubing” jest mo¿liwe dziêki zastosowaniu przewodu giêtkiego nawiniêtego na bêben roboczy urz¹dzenia. Do przewodu giêtkiego mocuje siê za porednictwem specjalnego ³¹cznika silnik wg³êbny, za pomoc¹ którego wider jest wprawiany w ruch. Przyk³adowym urz¹dzeniem jest pokazana na rysunkach 2 i 3 wiertnica AMKIN DCT 150V. Przy wierceniu z wykorzystaniem silnika wg³êbnego jednym z najwa¿niejszych parametrów jest stopieñ oczyszczenia p³uczki wiertniczej.
Jest to bardzo wa¿ne i w znacz¹cy sposób przek³ada siê na jego trwa³oæ. Na rysunku 4
pokazano zestaw do oczyszczania p³uczki wiertniczej Mud Puppy 170-2sc wraz z zamontowan¹ na nim pomp¹ p³uczkow¹ APLEX 115 L QUINTUPLEX. Silnik wg³êbny jest rodzajem silnika hydraulicznego. Zbudowany jest ze statora, który stanowi jego zewnêtrzn¹ nieruchom¹ czêæ (obudowa silnika) oraz z rotora. W uk³adzie takim p³uczka wiertnicza
oprócz podstawowych funkcji tj. stabilizacja ciany otworu, wynoszenia zwiercin, ch³odzenia narzêdzia wierc¹cego stanowi równie¿ czynnik napêdzaj¹cy rotor silnika wg³êbnego.
Wykorzystanie silnika wg³êbnego wymaga dostarczenia do niego p³uczki o okrelonym cinieniu. Producenci podaj¹ cinienie minimalne, przy którym silnik pracuje p³ynnie z okrelonym momentem oraz cinienie maksymalne, którego przekroczenie mo¿e go uszkodziæ.
Wybór silnika wg³êbnego powinien byæ dokonany uwzglêdniaj¹c rodzaj przewiercanych
ska³. Dostêpne s¹ silniki od niskoobrotowych o wysokim momencie do silników wysoko294

obrotowych o niskim momencie. Silnik wg³êbny z kolei warunkuje dobór odpowiedniej
pompy p³uczkowej. Jej charakterystyka pracy powinna byæ jak najbardziej liniowa, gdy¿
wszelkie drgania pochodz¹ce od pompy przenoszone s¹ bezporednio na przewód i urz¹dzenie. Spe³nienie tego warunku umo¿liwia zastosowanie pompy piêciot³okowej i/lub
kompensatora cinienia na wyjciu z pompy p³uczkowej. Przed rozpoczêciem wiercenia
nale¿y równie¿ dokonaæ wyboru widra, którym przewiercane bêd¹ warstwy górotworu.
Warto zwróciæ uwagê ¿e wider taki powinien umo¿liwiæ wykonanie ca³ego otworu  do
zaplanowanej g³êbokoci, bez potrzeby jego zmiany. Zastosowanie urz¹dzenia typu coiled
tubing pozwala zaoszczêdziæ czas podczas wiercenia oraz zapuszczania i wyci¹gania przewodu (operacje skrêcania, rozkrêcania, podawania, odstawiania kawa³ków rur p³uczkowych). Jednak ka¿de u¿ycie przewodu skraca jego ¿ywotnoæ. Producenci przewodu do
zastosowania w urz¹dzeniach coiled tubing podaj¹ przybli¿on¹ liczbê jego rozwiniêæ/nawiniêæ. Dlatego z regu³y urz¹dzenia coiled tubing znajduj¹ zastosowanie przy przewiercaniu
warstw jednorodnych o zbli¿onych parametrach wiercenia. Mo¿na wierciæ równie¿ w ska³ach zró¿nicowanych, jednak wymaga to od wykonawcy dobrego rozpoznania geologicznego umo¿liwiaj¹cego optymalne dobranie silnika wg³êbnego (jego parametrów) oraz widra.
Na rysunku 5 pokazano gotowy zestaw do wierceñ, tzn. silnik wg³êbny po³¹czony z przewodem giêtkim  AMKIN DCT 150V przed rozpoczêciem wiercenia.

Rys. 2. Samojezdna wiertnica z przewodem giêtkim (coiled tubing)
jako przewodem wiertniczym
(fot. W. Teper)
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Rys. 3. Samojezdna wiertnica z przewodem giêtkim (coiled tubing)
jako przewodem wiertniczym
(fot. W. Teper)

Rys. 4. Zestaw systemu cyrkulacji p³uczki wiertniczej
(fot. W. Teper)
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Rys. 5. Samojezdna wiertnica AMKIN DCT 150V z przewodem giêtkim (coiled tubing)
jako przewodem wiertniczym gotowa do pracy z silnikiem wg³êbnym
(fot. M. Pacewicz)

Przyk³adem wykonywania otworowych wymienników ciep³a za porednictwem wiercenia silnikiem wg³êbnym wchodz¹cym w sk³ad zestawu AMKIN DCT 150V jest zastosowanie jego przy przewiercaniu zapiaszczonych i³ów w rejonie Wroc³awia. Na postêp wiercenia g³ówny wp³yw ma odpowiedni dobór silnika wg³êbnego, widra oraz jego dysz. Czas
wykonania otworu o g³êbokoci 100 m wynosi 4–5 godzin. Podczas wykonywania otworów stosuje siê specjalnie dobran¹ do tego celu p³uczkê na bazie sweltonitu oraz polimerów
modyfikuj¹cych jej parametry. Do zapuszczania rur wymiennika ciep³a stosuje siê wykonany w tym celu wyci¹g hydrauliczny oraz ¿erdzie dopychaj¹ce rury. Zastosowanie ww. zestawu umo¿liwia wykonanie 2 kompletnych wymienników otworowych na dobê. Sposób
uszczelniania wymiennika zale¿y od inwestora.
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3.

TECHNOLOGIA WIERCENIA

Technologia wiercenia w znacznym stopniu uzale¿niona jest od rodzaju przewiercanych ska³. Warunkuje on dobór silnika wg³êbnego  jego obrotów, momentu oraz wymaganego cinienia w dyszach widra. Parametry pracy urz¹dzenia z rysunku 2 zebrano
w tabeli 1. W tabeli 2. Przedstawiono parametry pracy silnika wg³êbnego pracuj¹cego
z zestawem AMKIN DCT 150V.
Tabela 1
Parametry pracy urz¹dzenia podczas wykonywania otworu w okolicach Wroc³awia
Nacisk

1,4–1,7 T

Obroty

320–360 obr/min

Cinienie ró¿nicowe p³uczki

3,6–3,9 MPa
7–8 dm3/s

Strumieñ objêtoci p³uczki

Tabela 2
Parametry pracy silnika wg³êbnego 27/8'' pracuj¹cego z zestawem AMKIN DCT 150V
Strumieñ objêtoci p³uczki
Prêdkoæ obrotowa

60–130 GPM

4–8 L/S

188–366 obr/min

Ró¿nica cinieñ minimalna

406 psi

2,8 MPa

Ró¿nica cinieñ maksymalna

570 psi

3,92 MPa

Moment obrotowy

388 lb⋅ft

526 N⋅m

Moment maksymalny

545 lb⋅ft

736 N⋅m

Nacisk na wider zalecany

2640 lb

12 kN

Nacisk na wider maksymalny

5500 lb

25 kN

Podczas wiercenia parametry silnika wg³êbnego reguluje siê poprzez odpowiednie nastawy pompy p³uczkowej. Nacisk na wider wywierany jest za pomoc¹ przewodu poprzez
injector g³owicê ze szczêkami przesuwaj¹cymi przewód coiled tubing. Maksymalny nacisk g³owicy wynosi 4,5 tony. Bardzo wa¿n¹ rzecz¹ jest konserwacja silników  zalewanie
ich olejem lub towotem podczas d³u¿szych przestojów. Przy krótkich przestojach wystarczy
przep³ukaæ wod¹.
Podczas wykonywania pierwszego otworu przeprowadzono próbny dobór widra dla
okrelonych warunków geologicznych. Lepszy postêp wiercenia osi¹gniêto widrem trój298

skrzyd³owy 55/8" w porównaniu do widra trójgryzowego o tej samej rednicy. Jednak
cechuje go tendencja pod¹¿ania w warstwy o mniejszej twardoci powoduj¹c ¿e silnik opiera siê o cianê otworu i zmniejsza rzeczywist¹ rednicê otworu. Mo¿e to z kolei komplikowaæ zapuszczanie rur otworowego wymiennika ciep³a. Dobrym rozwi¹zaniem jest zastosowanie stabilizatora nadwidrowego, który pomaga utrzymaæ wymagan¹ rednicê otworu.
Wykorzystanie urz¹dzenia w warunkach zimowych poci¹ga za sob¹ równie¿ koniecznoæ wykonywania dodatkowych operacji i potrzebê zastosowania kompresora o du¿ym
wydatku powietrza, stosowanego w celu wydmuchania p³uczki z przewodu giêtkiego. Po
wierceniu jak równie¿ w czasie jakichkolwiek komplikacji w temperaturach ujemnych nale¿y ca³kowicie opró¿niæ giêtki przewód z p³uczki.
Wiercenie otworów ukonych dla rur wymiennika ciep³a jest mo¿liwe. Trudnoæ polega jednak na kontroli trajektorii osi otworu. Niektóre z produkowanych silników wg³êbnych posiadaj¹ zintegrowany w obudowie krzywy ³¹cznik umo¿liwiaj¹cy nastawê k¹ta
krzywienia. Równie¿ niektóre urz¹dzenia coiled tubing wyposa¿one s¹ w orienter s³u¿¹cy
do obracanie ww. silnikiem i kontrolowanie trajektorii dziêki umieszczonym w obci¹¿niku
niemagnetycznym przyrz¹dom do pomiaru azymutu i inklinacji. Informacje o po³o¿eniu
widra przesy³ane s¹ za pomoc¹ kabla geofizycznego znajduj¹cego siê wewn¹trz przewodu
giêtkiego. Takie rozwi¹zania s¹ jednak obecnie stosunkowo drogie a przez to ma³o konkurencyjne dla p³ytkich otworów.

4.

WNIOSKI

1. Wiercenie otworów w celu instalacji rur wymiennika ciep³a mo¿e byæ realizowane udarowo-obrotowo na p³uczkê powietrzn¹, obrotowo na p³uczkê ciek³¹ z tradycyjnym przewodem wiertniczym lub z przewodem giêtkim i wykorzystaniem silnika
wg³êbnego.
2. Ukone otworowe wymienniki ciep³a umo¿liwiaj¹ udostêpnianie rezerwuarów ciep³a
w górotworze znajduj¹cym siê pod obiektami infrastrukturalnymi. Dziêki ukonym
otworowym wymiennikom ciep³a mo¿na z jednego stanowiska wykonaæ otwory udostêpniaj¹ce znacznych rozmiarów obszar górotworu.
3. Wiercenie otworu do g³êbokoci 100 m dla instalacji otworowego wymiennika ciep³a
trwa³o w warunkach polskich 5 godz. Dziennie mo¿liwe jest wykonanie dwóch otworowych wymienników ciep³a w pe³ni wyposa¿onych w rury i uszczelnionych. Ze
wzglêdu na ha³as prace musz¹ byæ w terenie zurbanizowanym prowadzone tylko
w ci¹gu dnia.
4. Zastosowanie silników wg³êbnych jak i urz¹dzeñ coiled tubing w procesie wykonywania ukonych wymienników ciep³a daje du¿e mo¿liwoci i mo¿e byæ konkurencyjne dla tradycyjnego wiercenia, jednak wymaga sporego pocz¹tkowego nak³adu finansowego.
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