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1.

WSTÊP

Postêp techniki i technologii w wiertnictwie, umo¿liwia wykorzystywanie otworów
wiertniczych w ró¿nych sytuacjach. Dziêki nim mo¿emy korzystaæ z ekologicznej energii, jak¹
oferuje górotwór. Otwory wiertnicze sta³y siê powszechnie wykorzystywane w wierceniach
geotermalnych. W roku 2009 powsta³ na terenie VB  Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
poligon naukowo-dowiadczalny. Powstanie poligonu badawczego mia³o na celu prowadzenie badañ nad zachowaniem siê odbudowy energii masywu skalnego w otoczeniu otworów
geotermalnych u¿ywanych przez indywidualnych odbiorców energii. Na terenie poligonu
odwiercono dwa otwory geotermalne oraz 9 otworów monitoruj¹cych o g³êbokoci 140 m
ka¿dy. Podczas prac wiertniczych prowadzono szczegó³ow¹ rejestracjê parametrów wiercenia, w³¹czaj¹c w to rejestracjê k¹tów odchylenia osi otworów w funkcji g³êbokoci.
W niniejszy artykule zaprezentowano analizê warunków wiercenia otworów geotermalnych oraz zaprezentowano wyniki uzyskanych badañ nad krzywieniem siê osi krótkich
otworów geotermalnych.
2.

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA REJONU WIERCEÑ
I ROZMIESZCZENIE OTWORÓW BADAWCZYCH

Obszar, na którym po³o¿ne s¹ otwory monitoruj¹ce na poligonie VSB z geologicznego
punktu widzenia usytuowany jest w zachodniej czêci niecki ostrawskiej w miejscu, w którym
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osadowe utwory dolnego Badenu zapadliska Karpat zachodnich wyklinowuj¹ siê w kierunku bramy morawskiej osiadaj¹c na pod³o¿u blokowym morawsko-l¹skiego masywu dolnego karbonu. Obszar ten pokryty jest czwartorzêdowymi utworami gliniastymi, piaskami
przemieszanymi z glin¹, ¿wirami, piaskami i utworami sedymentacyjnymi pochodzenia lodowcowego. Miejscami na naturalnym pod³o¿u zalegaj¹ nawiezione utwory antropogenie 
gliny, ¿wiry, materia³y budowlane.
W rejonie wierceñ przeprowadzono pe³ny skorelowanego karota¿u otworu A i w jego
wyniku otrzymano pe³ny profil geologiczny rejonu wierceñ. Otwory zlokalizowane na terenie poligonu przewierca³y warstwy o nastêpuj¹cej budowie litologicznej:
Utwory czwartorzêdu:
0,02,5 m:
2,56,0 m:
6,07,0 m:
6,08,0 m:
8,016,0 m:

zanieczyszczone nawiezione warstwy
i³y
piasek
piasek ilasty
i³y

Miocen:
16,022,0 m: piaski
22,029,0 m: i³y piaszczyste
29,0113,0 m: i³y z warstewkami piasków
Karbon:
113,0126,0
126,0128,0
128,0130,0
130,0131,0
131,0137,0
137,0141,0
141,0157,0

m: mu³owiec
m: piaskowiec mu³owcowy
m: mu³owiec
m: piaskowiec mu³owcowy
m: mu³owiec
m: piaskowiec mu³owcowy
m: mu³owiec

Poligon dowiadczalny powsta³ do celów naukowych i badawczych nad zachowaniem
siê górotworu w miejscach usytuowania p³ytkich otworów geotermalnych wykorzystywanych przez indywidualnych odbiorców zw³aszcza domy jednorodzinne.
Poligon zosta³ usytuowano na terenie uczelni VSB-TU Ostrawa. Na jego terenie zosta³y wykonane dwa otwory u¿ytkowe TC1 oraz TC2 do g³êbokoci 140 m, które wyposa¿ono
w czujniki ciep³a. Poza wymienionymi otworami u¿ytkowymi odwiercono ponadto otwory
obserwacyjne, a mianowicie: otwór centralny (A) odwiercony do g³êbokoci 160 m i osiem
standardowych otworów monitoruj¹cych (B1, B2, C1, C2, D, E1, E2 i E3) do g³êbokoci
140 m. Usytuowanie otworów na terenie poligonu wraz z ich odleg³ociami przedstawiono
na rysunku 1. Otwory u¿ytkowe pod³¹czono do zainstalowanych pomp ciep³a firmy IVT
w budynku VSB.
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Rys. 1. Rozmieszczenie otworów badawczych
w obrêbie poligonu badawczego VSB-TU Osrawa

3.

TECHNIKA I TECHNOLOGIA
ZASTOSOWANA DO ODWIERCENIA OTWORÓW GEOTERMALNYCH

Prace wiertnicze przy wierceniu otworów geotermalnych i badawczych na terenie
VSB-TU Ostrawa wykona³a firma Green Gas, DPB, Paskov S.A. Prace wiertnicze prowadzono przy u¿yciu wiertnicy NORDMAYER DBS 2/10 umieszczonej na podwoziu
Mercedes ACTROS (wiertnicê przedstawiono na ilustracjach rys. 2 i 3). Warunki geologiczne i wymagania dotycz¹ce techniki i technologii wiercenia wskaza³y ¿e najlepszym
rozwi¹zaniem bêdzie u¿ycie techniki wiercenia obrotowo-udarowego z p³ukaniem pian¹ lub powietrzem ze zraszaniem wodnym. Technika ta okaza³a siê w tym przypadku optymalna.
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Rys. 2. Wiertnica typu NORDMAYER DBS 2/10. Wiercenie centralnego otworu
monitoruj¹cego na terenie VSB-TU

Rys. 3. Wiertnica typu NORDMAYER DBS 2/10.
Wiercenie otworu monitoruj¹cego E3

Prace wiertnicze przy wierceniu otworów monitoruj¹cych prowadzono wg. nastêpuj¹cego re¿imu. Pierwsz¹ czêæ otworu to jest do g³êbokoci 30 m wiercono przy u¿yciu podwójnej g³owicy umo¿liwiaj¹cej jednoczesne rurowanie otworu w trakcie wiercenia. G³ówn¹ zalet¹ tej techniki jest rurowanie otworu tu¿ za narzêdziem wiertniczym, technika ta jest
szczególnie przydatne w warstwach niestabilnych. Rurowanie otworu odbywa siê tylko
jedn¹ rednic¹ rury ok³adzinowej. Dziêki zastosowaniu p³uczki pianowej ograniczono rozrzut urobku, a tak¿e zmniejszono zapylenie. Po przewierceniu najbardziej niestabilnych
warstw demontowano podwójn¹ g³owicê. Na zakoñczeniu rury montowano zag³owiczenie
uszczelniaj¹ce i nastêpnie wiercono z wg³êbnym m³otkiem udarowym. Utwory zwiêz³e
wiercono widrem do wierceñ obrotowo-udarowych o rednicy 120 mm.
Po osi¹gniêciu planowanej g³êbokoci z otworu wyci¹gano przewód wiertniczy, a do
otworu zapuszczono rury kolektorowe z polietylenu (PE 2×32mm) wraz rur¹ do przeprowadzenia iniekcji. Rurka ta by³a wykorzystywana przy zat³aczaniu otworu zaczynem
uszczelniaj¹cym. Na rurkach kolektorowych z PE przed ich zapuszczeniem zainstalowano
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czujniki ciep³a PT-1000 w interwa³ach g³êbokoci: 20 m, 50 m, 100 m i 140 m. Cztery
z nich umiejscawiano na odnodze wejciowej kolektora z PE natomiast dwa na jego odnodze wyjciowej. Mieszaninê iniekcyjn¹ przygotowywano na miejscu wiercenia, a nastêpnie
za pomoc¹ pompy limakowej poprzez kolumnê iniekcyjn¹ zat³aczano do otworu. Po zakoñczeniu zat³aczania usuwano z otworu kolumnê iniekcyjn¹ a szczelnoæ rurek kolektorowych sprawdzano wod¹ zat³oczon¹ pod cinieniem 0,3 MPa przez 30 minut. Kolejnym etapem by³o usuniêcie kolumny os³onowej. W otworze pozostawa³a tylko rura kolektorowa
z zainstalowanymi czujnikami ciep³a. Kolumna PE wystawa³a ok. 1 m powy¿ej powierzchni terenu. W otworze centralnym A prowadzono rdzeniowanie interwa³owe. Rdzenie pobierano w interwa³ach 4951 m pojedyncz¹ rdzeniówk¹ o rednicy 108 mm oraz w interwale 139140 m rdzeniówk¹ wrzutow¹ O HQ 89 mm i nastêpnie w przedziale g³êbokoci
156,7158,3 m równie¿ rdzeniówk¹ wrzutow¹. Uzyskane rdzenie pos³u¿y³y do badañ laboratoryjnych, w szczególnoci w celu okrelenia wspó³czynnika przewodnoci cieplnej ska³
w rejonie dowiadczalnego poligonu.
Zestawienie prac wiertniczych oraz konstrukcji otworów przedstawiono w tabelach 1
i 2. Tabela 1 przedstawia przyk³adowy przebieg prac wiertniczych na jednym z otworów
wykonanych na poligonie dowiadczalnym VB-TU Ostrawa. Dane dotycz¹ce profilu geologicznego i konstrukcji odwiertu zestawiono w tabeli nr 2.
Tabela 1
Przebieg prac wiertniczych wykonanych na otworze MV5

Wiercenie

Rurowanie
Typ narzêdzia

rednica;
10–3 m

od [m]

do [m]

152
120

0,00
30,00

30,00
90,00

Mitshubishi
TK 120

120

90,00

140,00

COP 44

od [m]

do [m]

rednica nominalna
[10–3 m]

0,00

30,00

P 146

Tabela 2
Zestawienie danych wiertniczych dla otworów badawczych.
Profil geologiczny
od [m]

do [m]

Woda

Kolektor PE

Czujniki
temperatury

Iniekcja

[m]

g³êbokoæ/rednica

[m]

iloæ
0–140m

0,00

8,00

i³ ¿ó³tobr¹zowy

140 m

20

8,00

22,00

¿wir piasek

32 mm

50

1200 l

100

mieszanina*
cement+
bentonit

22,00

90,00

i³ szary zbity

90,00

140,00

i³owiec,
mu³owiec,
piaskowiec

nie
zanotowano

(podwójny)

140

* Cement PC 425, Bentonit SWELL GEL
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4.

ANALIZA POMIARÓW INKLINOMETRYCZNYCH OTWORÓW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE
DOWIADCZALNEGO POLIGONU BADAWCZEGO VSB-TU OSTRAWA

Dla wykonania d³ugoterminowych pomiarów dotycz¹cych zmian temperatury masywu skalnego w efekcie pobierania energii do ogrzewania obiektów pompami cieplnymi
podczas wiercenia, przeprowadzono pe³en zestaw karota¿u otworu. W³¹czaj¹c w to pomiary k¹ta odchylenia osi otworu oraz jego azymut. Zamiarem tych badañ by³o okrelenie, jaki
wp³yw ma przebiegu osi otworu w kontekcie jego wykorzystania do poboru ciep³a z górotworu z uwzglêdnieniem geologii rejonu wierceñ, techniki i technologii wiercenia.
Uzyskane wyniki pomiarów inklinometrycznych by³y w pewnej mierze zaskakuj¹ce.
Do wykonania otworów na poligonie badawczym u¿yto jednej z najnowoczeniejszych
wiertnic firmy NORDMAYER oczekiwano wiêc, ¿e techniczne i technologiczne czynniki
nie bêd¹ odgrywaæ znacz¹cej roli w przestrzennym przebiegu osi otworu. Podczas wiercenia otworów stosowan¹ identyczn¹ technikê oraz technologiê wiercenia.
Na podstawie analizy wyników pomiaru k¹tów odchylenia osi otworu od pionu oraz
azymutu osi otworu, ustalono, ¿e budowa geologiczna w miejscu wiercenia otworów odgrywa prawie zaniedbywaln¹ rolê w krzywieniu otworu. Jak pokazano otworu A na rysunku 4
(pozioma trajektoria otworu A) oraz na rysunku 5 (pionowa trajektoria otworu A) otwór ten
ma kierunek 235,7o (kierunek SSN) a jego ca³kowite odchylenie to 1,02o. Dla tych wielkoci
daje to odejcie pomiêdzy dnem a wylotem otworu 2,78 m. Otwór A ma d³ugoæ 157 m.
Bardzo interesuj¹ca a przy tym ró¿na jest pozioma i horyzontalna trajektoria otworu C1.
W tym przypadku generalny kierunek skrzywienia otworu wynosi 179, 2o (kierunek S) generalne nachylenie osi 0,75o a ca³kowite odejcie 1,82 m.

Rys. 4. Pozioma trajektoria otworu A
96

Rys. 5. Pionowa trajektoria otworu A

Horyzontaln¹ i pionow¹ trajektoriê tego otworu przedstawiono na rysunkach 6 oraz 7.
Podobne nieprawid³owoci w trajektorii zanotowano równie¿ dla pozosta³ych otworów odwierconych na dowiadczalnym poligonie. Pozosta³e otwory odwiercone w celach badawczych maj¹ g³êbokoæ 140 m. W tym miejscu nale¿y dodaæ, ¿e w ramach projektu odwiercono 9 otworów o ca³kowitej d³ugoci 1277 m.

Rys. 6. Pozioma trajektoria otworu A
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Rys. 7. Pionowa trajektoria otworu A

Przeprowadzane pomiary inklinometryczne we wszystkich otworach wykaza³y tak
znaczn¹ zmiennoæ przebiegu osi otworów wiertniczych, ¿e nie by³o mo¿liwym znalezienie
jakiejkolwiek zale¿noci od geologicznej budowy rejonu wierceñ. Maksymalne ca³kowite
odejcie od wylotu otworu zanotowano dla otworu B2 i wynosi³o 3,3 m. Najni¿sz¹ wartoæ
odejcia trajektorii otworu zanotowano dla otworu oznaczonego E1 i wynios³a ona 1,2 m.
5.

PRZYCZYNY KRZYWIENIA OSI OTWORÓW
W REJONIE PROWADZENIA WIERCEÑ DOWIADCZALNYCH
 PODSUMOWANIE

W przypadku wierceñ badawczych, o których mowa, za³o¿eniem by³o odwiercenie
otworów pionowych. Jak wiadomo otwory wiertnicze pionowe pomimo starañ nie posiadaj¹ na ogó³ idealnie prostej osi ani ustalonego kierunku, dlatego ¿e podczas prac wiertniczych na zestaw wiertniczy oddzia³uje wiele czynników, które wywo³uj¹ jego zbaczanie
z pierwotnego kierunku. Czynniki te i ich wp³yw mo¿emy podzieliæ na trzy grupy  techniczne, technologiczne i geologiczne przyczyny krzywienia otworów. Z przeprowadzonych
analiz dla naszego konkretnego przypadku wynika, ¿e wp³yw czynników geologicznych na
krzywienie otworów w warunkach wiercenia do g³êbokoci 140150 m otworów wykorzystywanych do pozyskiwania ciep³a z górotworu jest nieznaczny. Dodaj¹c ¿e przewiercane
warstwy zalegaj¹ poziomo w rejonie wierceñ.
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Na powstanie i przebieg odchylenia siê otworu od za³o¿onego kierunku wp³ywaj¹
przyczyny, które w ró¿nych przypadkach maj¹ ró¿ny wp³yw na nasilenie skrzywienia otworu. Jako pierwsze mo¿emy wymieniæ przyczyny, które maj¹ charakter techniczny. Skrzywienie otworu w pocz¹tkowej fazie wiercenia jest najczêciej spowodowane odchyleniem
masztu wiertnicy od pionu. Rysunki 5 oraz 7 wskazuj¹, ¿e wzrost k¹ta krzywizny otworu
jest niewielki, ale sta³y ju¿ od pierwszych metrów wiercenia, pomimo ¿e u¿ywano wiercenia z podwójn¹ g³owic¹ wiertnicz¹ z jednoczesnym rurowaniem otworu do g³êbokoci
40m. Od tej g³êbokoci nastêpuje zmienny przyrost krzywizny. Dalszych przyczyn krzywienia osi otworu nale¿y upatrywaæ w czynnikach o charakterze technologicznym. Z nich
najistotniejszym jest rodzaj i stan narzêdzia wiertniczego, którym wiercimy. Ro¿ne typy
narzêdzi u¿ywanych do wiercenia w ró¿ny sposób reaguj¹ na geologiczne warunki
w otworze, a zatem bêd¹ nadawaæ ró¿ny przestrzenny kszta³t otworowi. Poza narzêdziami
du¿e znaczenie ma stan przewodu wiertniczego (¿erdzi). Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e za³oga wiertnicza nie kontroluje jego stanu i do wiercenia u¿ywane s¹ zdeformowane, pogiête
lub skrêcone odcinki przewodu. To prowadzi do deformacji przestrzennej zestawu. Innym
czynnikiem technologicznym, który przyczynia siê do krzywienia otworu w danym rejonie
wierceñ jest technologia wiercenia, a w szczególnoci nacisk na narzêdzie. Nacisk osiowy
bardzo intensywnie odzwierciedla siê w kszta³cie otworu. Zwiêkszona prêdkoæ wiercenia,
wynikaj¹c¹ z wysokiego nacisku wymaga intensywnego p³ukania otworu. To z kolei powoduje koniecznoæ stosowania du¿ych wydatków t³oczenia pomp. Zwiêkszone objêtociowe
natê¿enie przep³ywu powoduje zwiêkszone opory przep³ywu a te z kolei wymagaj¹ zwiêkszenia cinienia t³oczenia p³uczki. Oba te czynniki przyczyniaj¹ siê do rozmywania cian
otworu zw³aszcza w warstwach s³abo zwiêz³ych, co prowadzi do powiêkszania rednicy
otworu utrudnion¹ stabilizacjê dolnej czêci przewodu a w konsekwencji do jego skrzywienia. Staje siê, zatem oczywiste, ¿e pomimo korzystania z najnowoczeniejszych urz¹dzeñ
wiertniczych podczas wierceñ otworów do g³êbokoci oko³o 200 metrów, dochodzi do
spontanicznego krzywienia otworu uzyskuj¹c odejcia od pionu nawet rzêdu kilku metrów.
W procesie wiercenia wystêpuje równie¿ czynnik ludzki. Za³oga musi dopilnowaæ,
aby ustawienie wiertnicy zapewnia³o wiercenie pionowe, czyli maszt wiertnicy musi zostaæ
ustawiony w pozycji pionowej, aby umo¿liwiæ pionowe zapuszczenie kolumn rur ok³adzinowych. Wreszcie zale¿y to równie¿ od dowiadczenia wiertacza, a tak¿e i od wyposa¿enia
wiertnicy w dodatkowe systemy kontrolno-pomiarowe, które s¹ do dyspozycji podczas
wiercenia otworu.
Zazwyczaj na terenie Republiki Czeskiej nie prowadzi siê pomiarów odchylenia osi
otworu w p³ytkich wierceniach geotermalnych. Jest oczywiste, ¿e dowiadczeni wiertacze
wiedz¹ o krzywieniu siê otworów i z tych wzglêdów firmy realizuj¹ce wiercenia nie wierc¹
otworów w odleg³ociach mniejszych ni¿ 5 m.
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