
60 1 / 2015 [57]styczeĽ - marzec

W artykule zaproponowano ocen! realnie wy-
konanych projektów, przypisuj"c im konkretne 
cechy jako#ciowe i wyceniaj"c wag! oraz istot-
no#$ poszczególnych cech. Dokonano te% kore-
lacji pomi!dzy wymaganym minimalnym wska&-
nikiem jako#ci otworu a stopniem trudno#ci 
analizowanego projektu.

Defi nicja
Nie istnieje ogólnie przyj!ta i akceptowalna de-

finicja jako#ci. Mo%na traktowa$ j" jako pewien 
stopie' doskona(o#ci. Doskona(o#$ z kolei to 
symbol zastosowania zestawu bezkompromiso-
wych, powszechnie akceptowanych standardów 
technicznych, a tak%e wdro%onych w(a#ciwych 
procedur monitoringu, kontroli i weryfikacji. 
Cechy charakteryzuj"ce jako#$ mog" ulega$ mo-
dyfikacjom w czasie, mo%e te% zmienia$ si! ich 
hierarchia wa%no#ci. W kontek#cie dzia(alno-
#ci wiertniczej termin „jako#$” mo%na odnie#$ 
zarówno do projektu (planu dzia(ania), us(ugi 
(wdro%onych procedur), jak i do produktu, jakim 
jest otwór wiertniczy.

Ocena jakoŒciowa i iloŒciowa
W dotychczasowej praktyce okre#lania jako#ci 

otworów HDD stosowano ocen! jako#ciow", po-
legaj"c" na szacowaniu w(a#ciwo#ci produktu, ja-
kim jest otwór wiertniczy w skalach relatywnych: 
doskona(y, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 
s(aby, niedostateczny.

Ocena taka by(a preferowana ze wzgl!du na 
trudno#$ oszacowania liczbowego. Tym nie-
mniej, ocena jako#ciowa mo%e by$ wst!pem do 
próby analizy ilo#ciowej. K(adziemy w niej nacisk 
na warto#$ u%ytkow" otworu i jego przydatno#$ 
w obliczu kolejnych operacji wiertniczych. Mo%-
na przytoczy$ tutaj dokumenty, które mog" sta-
nowi$ poziom odniesienia, takie jak specyfikacje 
wymaganego sprz!tu i procedur, bazowa doku-
mentacja geotechniczna, projekt wykonawczy, 
specyfikacja zamówienia, uzgodniony harmo-
nogram prac. Mierzenie stopnia zgodno#ci z do-
kumentem referencyjnym daje szans! na prób! 
oceny, a ponadto mo%e prowadzi$ do zwi!ksze-
nia bezpiecze'stwa projektu. W wi!kszo#ci przy-
padków dostosowanie si! do zapisów zawartych 
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w kontraktach powinno oznacza$ spe(nienie lub nawet prze-
wy%szenie wymaga' klienta. Je#li jednak specyfikacja zamó-
wienia nie istnieje lub te% jest okre#lona zbyt ogólnie, nie daje 
to mo%liwo#ci precyzyjnej oceny produktu. Oczywi#cie klienci 
oczekuj", %e zamówiona instalacja znajdzie si! w okre#lonym 
czasie i miejscu pod ziemi". Rzadko jednak posiadaj" instru-
menty pozwalaj"ce im na obiektywn" ocen! zadania. Tym 
bardziej %e dla nich najwa%niejszy jest ruroci"g zainstalowany. 
Mniejsz" wag! przywi"zuj" do otoczenia ruroci"gu, a wi!c do 
przygotowanego otworu wiertniczego. Nies(usznie, bowiem to 
jego stan determinuje powodzenie projektu i d(ug", bezpro-
blemow" eksploatacj! instalacji.

Rola stron w procesie inwestycyjnym
Klienci zamawiaj"cy wykonanie podziemnej instalacji me-

todami bezwykopowymi powinni stworzy$ system kontroli 
jako#ci i wdro%y$ go we wspó(pracy ze swoimi partnerami. 
Biura projektowe i inspektorzy nadzoru dzia(aj"cy w imieniu 
zamawiaj"cego powinni pos(ugiwa$ si! czytelnymi dla wszyst-
kich stron wytycznymi technicznymi, normami bran%owymi 
i uzgodnionymi procedurami kontrolnymi. Metody kontroli 
powinny by$ znane zarówno zamawiaj"cemu jak i generalne-
mu wykonawcy. Tak%e jego podwykonawcy powinni respek-
towa$ zaaprobowane i zapisane w kontrakcie metody oceny.

Firmy wiertnicze dzia(aj" jako wysoko specjalistyczne pod-
mioty zajmuj"ce si! wykonywaniem instalacji rurowych i ka-
blowych metod" horyzontalnego wiercenia kierunkowego 
(HDD). W projekcie zajmuj" zwykle pozycj! podwykonawcy. 
S" odpowiedzialne za realizacj! wycinka ca(ej inwestycji. Ze 
wzgl!du na specyfik! zawieranych z generalnym wykonaw-
c" umów, ich dzia(ania powinny odbywa$ si! w #cis(ej z nim 
wspó(pracy. Poza sam" warto#ci" us(ugi wiertniczej, mamy 
zapisane w kontrakcie ramy czasowe (harmonogram) oraz za-
kres czynno#ci i odpowiedzialno#ci. Nieodzownymi punktami 
kontraktów s" tak%e zapisy o warunkach odbioru instalacji, 
gwarancjach i ewentualnych karach za odst"pienie od umowy, 
znacz"ce opó&nienia lub wady instalacji wynikaj"ce z niskiej 
jako#ci us(ug.

Jak sprawa ta wygl"da w praktyce? Spó(ka wiertnicza wyce-
nia swoj" us(ug! na podstawie przed(o%onego jej projektu wy-
konawczego. Projekt bazuje na dokumentacji geotechnicznej. 
To z tych dokumentów spó(ka wiertnicza wnioskuje o stopniu 
z(o%ono#ci zadania i stara si! je wyceni$. Warto si! jednak 
w tym miejscu zastanowi$: czy zamawiaj"cy rozumie specyfi-
k!, wymagania i ryzyka projektu który zleca? Czy projektanci 
korzystaj" z zaaprobowanych i przyj!tych przez przemys( wy-
tycznych? Czy inspektorzy nadzoru posiadaj" procedury do 
weryfikacji prowadzonych prac i czy dysponuj" nieodzownym 
do#wiadczeniem w tym zakresie? I w ko'cu, czy wykonawcy 
maj" plan dzia(ania adekwatny do wymaga' projektu i czy 
maj" do dyspozycji #rodki materialne i technologiczne dla za-
pewnienia wystarczaj"cej jako#ci produktu?

System kontroli jakoŒci
Jako#$ otworu wiertniczego mo%e by$ ustalona za pomoc" 

analizy danych uzyskiwanych z bezpo#rednich i po#rednich 
pomiarów parametrów procesu wiercenia. Kontrola jako-
#ci s(u%y weryfikacji u%yteczno#ci zastosowanych rozwi"za'  
technologicznych. Zdaniem autora, istnieje potrzeba stwo-
rzenia uniwersalnego sposobu oceny s(u%"cego weryfikacji 
jako#ci zastosowanego p(ynu, konfiguracji urz"dze', osprz!-
tu wg(!bnego i w ko'cu – technologii wiercenia. Wdro%one 

metody mog" zosta$ uznane za system wczesnego ostrzegania 
przed problemami technicznymi. Mog" te% wesprze$ dzia(a-
nia dotycz"ce optymalizacji procesów decyzyjnych w trakcie 
wiercenia. Id"c krok dalej, mo%na wyobrazi$ sobie stworzenie 
zintegrowanego systemu dla planowania otworów, raportowa-
nia i analizy powykonawczej. Bardzo istotn" rol! w procesie 
decyzyjnym i w ocenie podj!tych dzia(a' odgrywaj" raporty 
wiertnicze. S(u%" one monitorowaniu i analizie bie%"cych prac, 
ale te% tworzeniu baz danych, na podstawie których planuje 
si! kolejne zadania. Stron" tworz"c" raporty s" spó(ki wiert-
nicze i ich podwykonawcy, w tym spó(ki serwisowe. Raporty 
trafiaj" do generalnego wykonawcy, a za jego po#rednictwem 
tak%e do zamawiaj"cego i jego inspektorów nadzoru. Raporty 
powinny zawiera$ opis bie%"cych procedur wiertniczych, re-
jestrowane parametry technologiczne oraz komentarz do nich. 
Raporty spó(ek serwisowych na ogó( s" bardziej szczegó(owe 
i odnosz" si! g(ównie do obszaru, jaki zosta( powierzony kon-
sultantowi do prowadzenia. Raporty zawieraj"ce opis aktual-
nego stanu prac weryfikowane s" pod k"tem ich zgodno#ci 
z projektem wykonawczym, za(o%onym harmonogramem ro-
bót, a w szczególnych przypadkach mog" pos(u%y$ do stwier-
dzenia, czy wdra%ane procedury maj" uzasadnienie technicz-
ne. Raporty s" materia(em &ród(owym do ustalania przyczyn 
komplikacji i awarii wiertniczych. Innym typem materia(ów 
&ród(owych s" zapisy rejestratorów parametrów wiertniczych, 
b!d"cych na wyposa%eniu nowoczesnych wiertnic. W przy-
padku konieczno#ci rozstrzygania sporów pomi!dzy stronami, 
zgromadzona w ramach realizacji projektu dokumentacja b!-
dzie materia(em, nad którym b!d" pochyla$ si! komisje ar-
bitra%owe, firmy ubezpieczeniowe czy te% biegli s"dowi. Od 
rzetelno#ci i jako#ci tych dokumentów zale%e$ mo%e sposób 
rozliczania finansowego projektu w przypadku przekroczenia 
za(o%onego w kontrakcie bud%etu. Uzasadnienie dla wykona-
nych dodatkowych prac, niestandardowych procedur, w tym 
likwidacji awarii i komplikacji, powinno wynika$ z dokumen-
tów tworzonych w trakcie dzia(a' wiertniczych. Zak(adamy 
przy tym, %e wszystkie strony maj" wol! polubownego roz-
strzygania sporów.

Istotne parametry dla oceny jakoŒci otworu
Istnieje szereg cech otworu, które mog" by$ brane pod uwa-

g! w trakcie oceny jako#ciowej i ilo#ciowej. Poni%ej przyto-
czono te, które w literaturze przedmiotu zosta(y wymienione 
jako bezspornie u%yteczne. Niektóre z tych cech s" dok(adnie 
mierzalne, inne s" mo%liwe tylko do oszacowania. Istnieje po-
nadto grupa cech, których ocena wynika z obserwacji para-
metrów procesu wiercenia i wymaga dodatkowej interpretacji. 
W tab. 1 dla ka%dej cechy podano kilka najbardziej istotnych 
&róde( wp(ywu, które o niej decyduj".

Metodologia postĘpowania
Dla próby oceny ilo#ciowej wybrano najbardziej istotne ce-

chy otworu pokazane w tab. 1. i poddano analizie. W modelu 
uwzgl!dniono tak%e jeden ze wska&ników technologiczno-
-ekonomicznych, jakim jest post!p wiercenia. Zintegrowanie 
z modelem tempa prowadzenia prac pozwoli na ocen! dzia-
(a' spó(ki wiertniczej nie tylko w kontek#cie tworzenia dobrej 
jako#ci, stabilnego otworu, ale te% w kontek#cie zgodno#ci 
z za(o%onym przed projektem harmonogramem. W#ród anali-
zowanych cech znalaz(y si!: trajektoria otworu, obci"%enia re-
jestrowane na przewodzie wiertniczym i w trakcie wiercenia, 
bilans obj!to#ci p(ynu wiertniczego i bilans masy, obci"%enia 
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cecha opis podstawowe Ŭródâa wpâywu ocena przydatnoŒci

gâadkoŒý trajektoriigâadkoŒý trajektorii lokalne i Œrednie promienie krz ywiznylokalne i Œrednie promienie krz ywizny wiertacz, inŮynier kierunkowy, wiertacz, inŮynier kierunkowy, 
formacjaformacja

wysoka,wysoka,
parametr mierzalnyparametr mierzalny

ksztaât otworuksztaât otworu odejŒcie od przekroju koâowego, spiralnoŒýodejŒcie od przekroju koâowego, spiralnoŒý dolny zestaw przewodu, stabilizacja dolny zestaw przewodu, stabilizacja 
narzĘdzi, formacjanarzĘdzi, formacja

Œrednia,Œrednia,
parametr trudny do parametr trudny do 

oszacowaniaoszacowania

wrĘby – uskokiwrĘby – uskoki nieregularna Œciana otworu, odejŒcie aktualne nieregularna Œciana otworu, odejŒcie aktualne 
osi otworu od przebiegu oryginalnegoosi otworu od przebiegu oryginalnego

praktyki wiertnicze, formacja, praktyki wiertnicze, formacja, 
przewód wiertniczyprzewód wiertniczy

Œrednia,Œrednia,
parametr trudny do parametr trudny do 

zmierzeniazmierzenia

kawernykawerny
zmiennoŒý pola przekroju poprzecznego, zmiennoŒý pola przekroju poprzecznego, 
Œrednica efektywna znaczĉco wiĘksza od Œrednica efektywna znaczĉco wiĘksza od 

nominalnejnominalnej

praktyki wiertnicze (niski postĘp), praktyki wiertnicze (niski postĘp), 
kierunek dziaâania dysz, pâyn kierunek dziaâania dysz, pâyn 

wiertniczy, formacjawiertniczy, formacja

Œrednia,Œrednia,
parametr mierzalnyparametr mierzalny

nierównomierna praca zestawu nierównomierna praca zestawu 
wiercĉcego, utykanie narzĘdziwiercĉcego, utykanie narzĘdzi

zmienny w szerokim zakresie moment zmienny w szerokim zakresie moment 
obrotowy, zatrzymywanie obrotu przewodu obrotowy, zatrzymywanie obrotu przewodu 

praktyki wiertnicze, dolny zestaw praktyki wiertnicze, dolny zestaw 
przewodu, formacjaprzewodu, formacja

wysoka,wysoka,
parametr mierzalnyparametr mierzalny

torque and dragtorque and drag
obciĉŮenia rejestrowane na przewodzie obciĉŮenia rejestrowane na przewodzie 

wiertniczym (off bottom) oraz w trakcie pracy wiertniczym (off bottom) oraz w trakcie pracy 
narzĘdzi (on bottom)narzĘdzi (on bottom)

trajektoria, praktyki wiertnicze, trajektoria, praktyki wiertnicze, 
przewód wiertniczy, pâyn wiertniczyprzewód wiertniczy, pâyn wiertniczy

wysoka,wysoka,
parametr mierzalnyparametr mierzalny

zwierciny wytransportowane zwierciny wytransportowane 
(pozostawione)(pozostawione)

bilans objĘtoŒci wytransportowanych zwiercin bilans objĘtoŒci wytransportowanych zwiercin 
w stosunku do pojemnoŒci teoretycznej otworuw stosunku do pojemnoŒci teoretycznej otworu

pâyn wiertniczy, praktyki wiertnicze, pâyn wiertniczy, praktyki wiertnicze, 
hydraulika otworowahydraulika otworowa

wysoka,wysoka,
parametr mierzalnyparametr mierzalny

jakoŒý cyrkulacjijakoŒý cyrkulacji
wystĘpowanie zaników wgâĘbnych, straty wystĘpowanie zaników wgâĘbnych, straty 

objĘtoŒciowe w stosunku do prawidâowego objĘtoŒciowe w stosunku do prawidâowego 
obiegu pâuczkiobiegu pâuczki

pâyn wiertniczy, praktyki wiertnicze, pâyn wiertniczy, praktyki wiertnicze, 
formacjaformacja

wysoka,wysoka,
parametr mierzalnyparametr mierzalny

szczelinowanie formacjiszczelinowanie formacji przekroczenie ciŒnieĽ dopuszczalnychprzekroczenie ciŒnieĽ dopuszczalnych
formacja, pâyn wiertniczy, praktyki formacja, pâyn wiertniczy, praktyki 
wiertnicze, trajektoria, geometria wiertnicze, trajektoria, geometria 

otworuotworu

wysoka,wysoka,
parametr âatwy do parametr âatwy do 

opisaniaopisania

ciŒnienie denneciŒnienie denne
ciŒnienie panujĉce w przestrzeni ciŒnienie panujĉce w przestrzeni 

pierŒcieniowej otworu wiertniczego, na ogóâ pierŒcieniowej otworu wiertniczego, na ogóâ 
identyfi kowane z pozycjĉ narzĘdzi identyfi kowane z pozycjĉ narzĘdzi 

pâyn wiertniczy, praktyki wiertnicze,pâyn wiertniczy, praktyki wiertnicze,
geometria otworu, trajektoriageometria otworu, trajektoria

Œrednia, Œrednia, 
parametr warunkowo parametr warunkowo 

mierzalnymierzalny

stabilnoŒý ŒcianystabilnoŒý Œciany odpornoŒý Œciany na pĘkanie, zapadanie siĘ odpornoŒý Œciany na pĘkanie, zapadanie siĘ 
stropu, tworzenie zapadliskstropu, tworzenie zapadlisk

pâyn wiertniczy, formacja, praktyki pâyn wiertniczy, formacja, praktyki 
wiertniczewiertnicze

Œrednia, Œrednia, 
parametr moŮliwy parametr moŮliwy 

do okreŒleniado okreŒlenia

docelowa Œrednicadocelowa Œrednica overcut, stosunek Œrednicy otworu do Œrednicy overcut, stosunek Œrednicy otworu do Œrednicy 
rurociĉgururociĉgu

praktyki wiertnicze, trajektoria, praktyki wiertnicze, trajektoria, 
parametry rurociĉguparametry rurociĉgu

Œrednia, Œrednia, 
parametr mierzalnyparametr mierzalny

obciĉŮenia kalibracyjneobciĉŮenia kalibracyjne
moment obrotowy i siâa ciĉgniĘcia moment obrotowy i siâa ciĉgniĘcia 

rejestrowane w funkcji postĘpu i prĘdkoŒci rejestrowane w funkcji postĘpu i prĘdkoŒci 
obrotowej przewoduobrotowej przewodu

dolny zestaw przewodu, praktyki dolny zestaw przewodu, praktyki 
wiertniczewiertnicze

wysoka, wysoka, 
parametr mierzalnyparametr mierzalny

obciĉŮenia instalacyjneobciĉŮenia instalacyjne siâa instalacyjna statyczna i dynamiczna, stan siâa instalacyjna statyczna i dynamiczna, stan 
techniczny izolacjitechniczny izolacji

pâyn wiertniczy, praktyki wiertnicze, pâyn wiertniczy, praktyki wiertnicze, 
balastowanie, trajektoria, parametry balastowanie, trajektoria, parametry 

rurociĉgururociĉgu

wysoka, wysoka, 
parametr mierzalnyparametr mierzalny

lp. parametr – cecha dane brane pod uwagĘ

faza prac
otwór 

pilotowy poszerzanie I poszerzanie II kalibracja instalacja

udziaâ procentowy w ocenie

1 wydajnoŒý 
wiercenia 

postĘp prac w kontekŒcie 
harmonogramu lub 

podobnych projektów
20 20 20 20 20

2 jakoŒý profi lu
Œrednia wartoŒý promieni 
krzywizny, odchylenie od 
punktów referencyjnych 

20 20 20 20 20

3

analiza T&D 
(moment i siâa 

osiowa na 
przewodzie)

wspóâczynnik tarcia 10 10 10 10 10

4
analiza T&D 

(zachowanie siĘ 
narzĘdzi)

stabilnoŒý pracy na spodzie, 
zaciĉganie w trakcie prac 

wyciĉgowych i kalibracyjnych 
10 10 10 10 –

5 jakoŒý cyrkulacji 
w otworze

szczelnoŒý otworu, bilans 
objĘtoŒci 10 10 10 10 10

6 ocena stabilnoŒci 
Œciany otworu

szczeliny, wrĘby, kawerny, 
zapadliska na powierzchni 10 10 10 10 –

7
stopieĽ 

oczyszczenia 
otworu

bilans masy 20 20 20 20 20

8 obciĉŮenia 
instalacyjne

siâa instalacyjna statyczna 
i dynamiczna, utykanie 

rurociĉgu
– – – – 20

Razem 100 100 100 100 100

Tab. 1. Zestawienie atrybutów kierunkowego otworu wiertniczego mogĉcych mieý znaczenie dla oceny jego jakoŒci

Tab. 2. Procentowy udziaâ kluczowych parametrów w kontekŒcie oceny iloŒciowej
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lp. parametr – cecha propozycja oceny punktacja

1 wydajnoŒý wiercenia

Ocena postĘpu wiercenia w kontekŒcie 
przyjĘtego harmonogramu (powyŮej lub poniŮej 

oczekiwaĽ) lub teŮ w kontekŒcie podobnych 
zrealizowanych projektów. Ocena musi 

uwzglĘdniaý moŮliwoŒci techniczne urzĉdzenia 
wiertniczego, systemu pâuczkowego oraz typ 

formacji.

30% szybciej – 10
20% szybciej – 9
10% szybciej – 8

zgodnie z harmonogramem – 7
120% zaâoŮonego czasu – 6
150% zaâoŮonego czasu – 5
200% zaâoŮonego czasu – 4
250% zaâoŮonego czasu – 3
300% zaâoŮonego czasu – 2

ponad 300% zaâoŮonego czasu – 1
projekt nieukoĽczony – 0

2 jakoŒý profi lu

Ocena wykonanego profi lu w kontekŒcie 
uzgodnionych zaâoŮeĽ projektowych 
i standardów przemysâu. Zakâadana 

jest poprawnoŒý i wykonalnoŒý profi lu. 
W trakcie wiercenia pilotowego brane sĉ 

pod uwagĘ lokalne i uŒrednione promienie 
krzywizny, odejŒcie od planowanej osi, 

punktów referencyjnych i zakâadanego celu. 
W kontekŒcie poszerzania i kalibracji otworu 
ocenia siĘ moŮliwe deformacje osi otworu na 

skutek przyjĘtej strategii postĘpowania. 

profi l idealny – 10
profi l korzystniejszy niŮ w projekcie – 9

profi l zgodny z projektem – 8
nieznaczne odchylenia od projektu – 7

umiarkowane odchylenia od projektu – 6
Œrednie odchylenia – 5

znaczĉce odchylenia nie rodzĉce komplikacji – 4
znaczĉce odchylenia rodzĉce komplikacje – 3

znaczĉce odchylenia rodzĉce awarie wiertnicze – 2
bardzo duŮe odchylenia rodzĉce groŬbĘ nieukoĽczenia projektu – 1

projekt nieukoĽczony z powodu wad profi lu – 0

3
analiza T&D

(moment i siâa osiowa na 
przewodzie)

Ocena uŒrednionego wspóâczynnika tarcia 
rejestrowanego przy pchaniu/ciĉgniĘciu 

i obrocie przewodu.

(do 0,35) – 10
(0,35–0,40) – 9

(0,4–0,5) – 8
(0,5–0,6) – 7
(0,6–0,7) – 6
(0,7–0,8) – 5
(0,8–0,9) – 4
(0,9–1,0) – 3
(1,0–1,2) – 2
(1,2–1,5) – 1

(powyŮej 1,5) – 0

4 analiza T&D
(zachowanie siĘ narzĘdzi)

JakoŒý pracy narzĘdzi na spodzie, zaciĉganie 
w trakcie zapuszczania do otworu, wyciĉgania 

z otworu i marszach kalibracyjnych, utykanie na 
przeszkodach, we wrĘbach, uskokach i innych 

deformacjach. Ocena musi uwzglĘdniaý 
aktualny poziom obciĉŮeĽ, wynikajĉcych 

z obecnoŒci w otworze przewodu wiertniczego.

Progresywna skala 0 – 10,
przy czym 0 oznacza zaciĉganie i utykanie narzĘdzi w otworze 
w stopniu uniemoŮliwiajĉcym uzyskanie postĘpu wiertniczego, 

natomiast 10 oznacza brak oznak niestabilnej pracy i bardzo maâĉ 
zmiennoŒý momentu obrotowego w trakcie operacji wyciĉgowych.

5 jakoŒý cyrkulacji
w otworze

Ocena stopnia zaników wgâĘbnych w stosunku 
do iloŒci zatâoczonej do otworu pâuczki. 

W analizie nie bierze siĘ pod uwagĘ objĘtoŒci 
pâuczki niezbĘdnej do wypeânienia otworu 

i strat ponoszonych w systemach separacji faz.

strata do 2% – 10
strata od 2 do 5% – 9

strata od 5 do 10% – 8
strata od 10 do 15% – 7
strata od 15 do 20% – 6
strata od 20 do 30% – 5
strata od 30 do 40% – 4
strata od 40 do 50% – 3
strata od 50 do 60% – 2
strata od 60 do 80% – 1
strata powyŮej 80% – 0

6 ocena stabilnoŒci Œciany 
otworu

szczeliny, wrĘby, uskoki, stopieĽ 
rozkawernowania, tworzenie zapadlisk na 

powierzchni, migracja wody gruntowej do otworu, 
cyrkulowanie pâuczki do punktów niewâaŒciwych

Progresywna skala 0 – 10,
przy czym 0 oznacza otwór caâkowicie niestabilny, niezdatny 

do wykorzystania, natomiast 10 otwór wyjĉtkowo stabilny, bez 
obserwowanych negatywnych cech. 

7 stopieĽ oczyszczenia 
otworu

bilans masy odseparowanej i trwale 
zawieszonej o granulacji poniŮej skutecznoŒci 

systemu separacji

od 95 do 110% – 10
(90–95% oraz 110–130%) – 9
(80–90% oraz 130–150%) – 8

(70–80% oraz powyŮej 150%) – 7
(60–70%) – 6
(50–60%) – 5
(40–50%) – 4
(30–40%) – 3
(20–30%) – 2
(10–20%) – 1

(poniŮej 10%) – 0

8 obciĉŮenia instalacyjne

Siâa instalacyjna wyraŮona w kG odniesiona do 
1 m2 pobocznicy instalowanej rury. Decydujĉce 
znaczenie dla oceny bĘdzie miaâa fi nalna siâa 
instalacyjna, wykluczajĉca opory wynikajĉce 

z obecnoŒci narzĘdzi i przewodu wiertniczego 
w otworze.

(do 15) – 10
(15–20) – 9
(20–30) – 8
(30–40) – 7
(40–50) – 6
(50–60) – 5
(60–80) – 4

(80–100) – 3
100–150 – 2

(powyŮej 150 – 1)
trwaâe utkniĘcie rurociĉgu – 0

Tab. 3. Zestawienie skali ocen przyznawanych dotyczĉcych poszczególnych parametrów
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kalibracyjne i instalacyjne. Ka%demu z o#miu wytypowanych 
parametrów przydzielono wag! (procentowy udzia() w ocenie 
ogólnej.

Prowadzenie bie%"cej analizy jako#ci pozwala na ocen! pra-
wid(owo#ci przyj!tych za(o%e' projektowych oraz ocen! celo-
wo#ci zastosowanych procedur wiertniczych. Konsekwencj" 
tego mo%e by$ te% ocena stopnia dopasowania zgromadzone-
go sprz!tu, materia(ów i przyj!tych rozwi"za' technologicz-
nych. Bezpo#rednim zyskiem p(yn"cym z analizy ilo#ciowej 
jest trwa(e obni%enie poziomu ryzyka operacyjnego i mo%li-
wo#$ utrzymania racjonalnych kosztów projektu.

Analiza realnych projektów
Poni%ej przytoczono dane techniczne trzech przekrocze' 

zrealizowanych przez polskie spó(ki wiertnicze w latach 2012-
-2014. Cech" wspóln" wszystkich projektów by( cel – instala-
cja gazoci"gu wysokiego ci#nienia DN700. Spó(ki dyspono-
wa(y urz"dzeniami wiertniczymi ró%nej klasy, co poci"ga(o za 
sob" wykorzystanie przewodów wiertniczych o ró%nych #red-
nicach. Docelowe #rednice otworów, typ p(ynu wiertniczego 
oraz konfiguracja obiegu p(uczkowego by(y podobne.

W tab. 4 zamieszczono podstawowe informacje techniczno-
-technologiczne dotycz"ce analizowanych zada'.

Inőynieria
Bezwykopowa

BEZWYKOPOWA BUDOWA
Horyzontalne wiercenia kierunkowe

dane podstawowe
fi rma wiertnicza Nawitel Hoster PPI Chrobok

rok realizacji 2012–2013 2013 2014
nazwa projektu Wisâa Zgâowiĉczka Bukowy Las Górki III

lokalizacja Wâocâawek Lubraniec Koszalin
magistrala gazowa Rembelszczyzna–Gustorzyn Gustorzyn–Odolanów Szczecin–GdaĽsk
rodzaj przeszkody rzeka rzeka tereny leŒne

inwestor Gaz-System S.A. Gaz-System S.A. Gaz-System S.A.
spóâka rurociĉgowa PGNiG Technologie ZRUG PoznaĽ ZRUG Zabrze

projektant ILF Gazoprojekt ILF
materiaâ i Œrednica rurociĉgu Stal 711 mm Stal 711 mm Stal 711 mm

gruboŒý Œcianki 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm
geometria otworu, formacja

dâugoŒý 1342 m 465 m 1183 m
wskaŬnik trudnoŒci otworu HDI 37,576 13,020 33,124

gâĘbokoŒý w stosunku do wejŒcia 45 m 23 m 30 m
Œrednie przykrycie 35 m 15 m 28 m

formacja geologiczna piaski, Ůwiry, gliny, torfy, wĘgiel brunatny namuây, piaski piaski, gliny, iâ
zaangaŮowany sprzĘt

wiertnica Prime Drilling Prime Drilling Herrenknecht
siâa ciĉgniĘcia / pchania 2500 kN 600 kN 1000 kN

moment obrotowy 90 kNm 33 kNm 60 kNm
HWDP tak nie nie

przewód wiertniczy 6 5/8” FH 3 ½” IF 5 ½” FH
Œrednica zewnĘtrzna zwornika 8 ½” 5” 7 1/4”

dâugoŒý przewodu 9–10 m (Range 2) 5 m 9–10 m (Range 2)
ciĘŮar przewodu w powietrzu 750 kN 140 kN 460 kN

casing nie nie nie
pompa pâuczkowa Trinity/Prime Drilling Weatherford Schafer&Urbach

wydatek nominalny dla 
zastosowanego napĘdu 2500 l/min. 1600 l/min. 2000 l/min.

Œrednica tulei 7 ½” 6 ½” 5 ½”
system separacji Normag Normag Normag

iloŒý sit wibracyjnych
3 

M-I Swaco Mongoose Pro
Dual Motion

2
M-I Swaco Mongoose Pro

Dual Motion

3
NOV King Cobra Venom

Dual Motion

baterie hydrocyklonów Krebs 2 x 15”
Krebs 20 x 4” Krebs 8 x 6” Krebs 2 x 15”

Krebs 20 x 4”
system przygotowania i 

kondycjonowania Nawitel Normag Normag

materiaây, systemy nawigacji, serwisy

system nawigacji Paratrack 2
AC Beacon Tensor Tensor

pomiar APWD tak nie nie
serwis kierunkowy Nawitel HDD Serwis HDD Serwis
system pâuczkowy Premium Gel R Premium Gel R Premium Gel R
serwis pâuczkowy ROE ROE ROE

wiercenie pilotowe
technika wiercenia jetting jetting jetting

typ Œwidra MT TCI MT
Œrednica Œwidra 14” (355 mm) 8 3/8” (212 mm) 12 ¼” (311 mm)

obciĉŮnik niemagnetyczny 8” 4 ¾” 6 ¾”
czas wiercenia netto 100,8 godz. 17,3 godz. 63,3 godz.

postĘp wiercenia netto 13,3 m/ godz. 26,9 m/ godz. 18,7 m/ godz.
wydajnoŒý wiercenia 22 l/min. 16 l/min. 24 l/min.
objĘtoŒý cyrkulacji 7700 m3 650 m3 2950 m3

straty wgâĘbne 2% 12% 18 %
fi nalny moment obrotowy na 

przewodzie 27 kNm 5 kNm 12 kNm

Tab. 4. Zestawienie danych technicznych referencyjnych projektów wiertniczych
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Inőynieria
Bezwykopowa

BEZWYKOPOWA BUDOWA
Horyzontalne wiercenia kierunkowe

Œredni moment w czasie 
wiercenia 28–35 kNm 7–8 kNm 12–24 kNm

maksymalny moment w czasie 
wiercenia 30–40 kNm 8–10 kNm 16–30 kNm

moment róŮnicowy 4–15 kNm 2–5 kNm 6–18 kNm
fi nalna siâa pchania 340 kN 100 kN 240 kN

stopieĽ oczyszczenia otworu 85% 80% 85%
poszerzanie I

typ narzĘdzia FC / HO BR BR / HO
Œrednica narzĘdzia 26” (520 mm) / 20” (822 mm) 36” 36” (278 mm) / 26” (905 mm)

czas poszerzania netto 66,1 h / 32,0 godz. 41,2 godz. 28,4 godz. / 39,7 godz. 
postĘp poszerzania netto 13,7 m/godz. 11,3 m/godz. 17,3 m/godz.

wydajnoŒý wiercenia 58 l/min 117 l/min 98 l/min
objĘtoŒý cyrkulacji 7850 m3 / 3150 m3 2430 m3 2750 m3 / 3720 m3

straty wgâĘbne 1% 1% 3%
moment obrotowy na przewodzie 27 kNm 6 kNm 12 kNm

Œredni moment w czasie 
poszerzania 32–45 kNm/ 28–33 kNm 12–18 kNm 16–25 kNm

maksymalny moment w czasie 
poszerzania 36–65 kNm /30–37 kNm 16–22 kNm 20–30 kNm

moment róŮnicowy 18–28 kNm / 6–10 kNm 12–16 kNm 13–18 kNm
Œrednia siâa ciĉgniĘcia 250–350 kN 50–100 kN 80–150

stopieĽ oczyszczenia otworu 100% 85% 95%
poszerzanie II

typ narzĘdzia BR + HO + HO + BR BR + FC HO + BR
Œrednica narzĘdzia 16” + 32” + 42” + 24” 32” + 42” 42” + 36”

czas poszerzania netto 107,4 godz. 24,1 godz. 82,7 godz.
postĘp poszerzania netto 12,5 m/godz. 19,3 m/godz. 14,3 m/godz.

wydajnoŒý wiercenia 131 l/min. 73 l/min. 113 l/min.
objĘtoŒý cyrkulacji 16330 m3 1660 m3 8 560 m3

straty wgâĘbne 1% 1% nie zaobserwowano
moment obrotowy na przewodzie 32 kNm 6 kNm 10 kNm

Œredni moment w czasie 
poszerzania 36–48 kNm 10–18 kNm 16–30 kNm 

maksymalny moment w czasie 
poszerzania 40–65 kNm 15–22 kNm 20–36 kNm

moment róŮnicowy 16–33 kNm 12–16 kNm 20–26 kNm
Œrednia siâa ciĉgniĘcia 160–320 kNm 50–80 kN 80–140 kN

stopieĽ oczyszczenia otworu 105% 85% 90%
kalibracja

typ narzĘdzia FC + BR BR + BR BR + BR
Œrednica narzĘdzia 32” + 40” 32” + 36” 30” + 36”

czas kalibracji netto 22,0 godz. 7,8 godz. 9,5 godz.
postĘp kalibracji netto 61,0 m/godz. 59,6 m/godz. 124,5 m/godz.
wydajnoŒý kalibracji 906 l/min. 876 l/min. 1850 l/min.
objĘtoŒý cyrkulacji 1070 m3 530 m3 700 m3

straty wgâĘbne nie zaobserwowano 1% nie zaobserwowano
moment obrotowy na przewodzie 30 kNm 6 kNm 9 kNm

Œredni moment w czasie 
kalibracji 38–52 kNm 8–15 kNm 14–20 kNm

moment róŮnicowy 8–22 kNm 2–9 kNm 5–11 kNm
Œrednia siâa ciĉgniĘcia 170–230 kN 50–60 kN 70–100 kN

stopieĽ oczyszczenia otworu 110% 90% 95%
instalacja

typ narzĘdzia FC BR BR
Œrednica narzĘdzia 32” 32” 30”

czas instalacji netto 11,0 godz. 3,5 godz. 7,0 godz.
postĘp instalacji netto 122,0 m/godz. 132,8 m/godz. 169,0 m/godz.

wydajnoŒý instalacji 807 l/min. instalowanej objĘtoŒci rurociĉgu 878 l/min. instalowanej objĘtoŒci 
rurociĉgu

1 117 l/min. instalowanej 
objĘtoŒci rurociĉgu

objĘtoŒý cyrkulacji 860  m3 150 m3 320 m3

straty wgâĘbne 2% nie zaobserwowano nie zaobserwowano
moment obrotowy na przewodzie 30 kNm 5 kNm 9 kNm

Œredni moment w czasie 
instalacji 8–40 kNm 5–11 kNm 7–11 kNm

stopieĽ oczyszczenia otworu 115% 95% 95%
Œrednia siâa ciĉgniĘcia 655 kN 149 kN 524 kN
Œrednia maksymalna siâa 

ciĉgniĘcia 749 kN 192 kN 570 kN

fi nalna siâa ciĉgniĘcia 780 kN 210 kN 650 kN
maksymalna siâa statyczna 1050 kN 300 kN 820 kN

Œrednia siâa w stosunku do pola 
powierzchni bocznej rurociĉgu 21,8 kG/m2 14,3 kG/m2 19,8 kG/m2

Tab. 4 cd. Zestawienie danych technicznych referencyjnych projektów wiertniczych
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Inőynieria
Bezwykopowa

BEZWYKOPOWA BUDOWA
Horyzontalne wiercenia kierunkowe

projekt Wisâa we Wâocâawku
faza prac pilot poszerzanie I poszerzanie II kalibracja instalacja
parametr punkty ocena punkty ocena punkty ocena punkty ocena punkty ocena 

wydajnoŒý wiercenia 8 1,60 6 1,20 8,5 1,70 8 1,60 8 1,60
jakoŒý profi lu 9,5 1,90 9,5 1,90 8,5 1,70 8 1,60 8 1,60
analiza T&D

(moment i siâa osiowa na 
przewodzie)

8,5 0,85 8,5 0,85 8,5 0,85 8,5 0,85 8 0,80

analiza T&D
(zachowanie siĘ narzĘdzi) 8 0,80 6 0,60 7,5 0,75 7,5 0,75 – –

jakoŒý cyrkulacji
w otworze 10 1,00 10 1,00 10 1,00 10 1,00 10 1,00

ocena stabilnoŒci Œciany 
otworu 9 0,90 8 0,80 7 0,70 7 0,70 – –

stopieĽ oczyszczenia otworu 8 1,60 10 2,00 10 2,00 10 2,00 9,5 1,90
obciĉŮenia instalacyjne – – – – – – – – 8 1,60

ocena âĉczna 8,65 8,35 8,70 8,50 8,50

projekt Zgâowiĉczka w LubraĽcu
faza prac pilot poszerzanie I poszerzanie II kalibracja instalacja
parametr punkty ocena punkty ocena punkty ocena punkty ocena punkty ocena 

wydajnoŒý wiercenia 8,5 1,60 10 2,00 8,5 1,70 8 1,60 8,5 1,70
jakoŒý profi lu 7,5 1,50 7,5 1,50 7,5 1,50 7,5 1,50 7,5 1,50
analiza T&D

(moment i siâa osiowa na 
przewodzie)

7,5 0,75 8 0,80 8 0,80 8 0,80 8,5 0,85

analiza T&D
(zachowanie siĘ narzĘdzi) 7,5 0,75 9 0,90 8 0,80 8,5 0,85 – –

jakoŒý cyrkulacji
w otworze 7 0,70 9,5 0,95 9,5 0,95 10 1,00 10 1,00

ocena stabilnoŒci Œciany 
otworu 7 0,70 9 0,90 9 0,90 9,5 0,95 – –

stopieĽ oczyszczenia otworu 8 1,60 8,5 1,70 8,5 1,70 9,0 1,80 9,5 1,90
obciĉŮenia instalacyjne – – – – – – – – 8,5 1.70

ocena âĉczna 7,60 8,75 8,35 8,50 8,65

fi nalna siâa w stosunku do pola 
powierzchni bocznej rurociĉgu 26,0 kG/m2 20,2 kG/m2 24,6 kG/m2

fi nalna siâa w stosunku do 
objĘtoŒci rurociĉgu 139,0 kG/m3 108,1 kG/m3 131,4 kG/m3

szacowanie czasów operacyjnych brutto
wiercenie pilotowe 146 godz. 53 godz. 134 godz.

poszerzanie I 157 godz. 61 godz. 123 godz.
poszerzanie II 152 godz. 42 godz. 143 godz.

kalibracja 56 godz. 20 godz. 38 godz.
instalacja 26 godz. 7 godz. 24 godz.

zapuszczanie i wyciĉganie 87 godz. 29 godz. 130 godz.
kondycjonowanie pâuczki 12 godz. 7 godz. 10 godz.

skrĘcanie i rozkrĘcanie narzĘdzi 41 godz. 34 godz. 31 godz.
awarie i komplikacje 203 godz. 14 godz. 197 godz.

inne 72 godz. 85 godz. 194 godz.
razem 952 godz. 352 godz. 1024 godz.

podsumowanie projektu
pojemnoŒý nominalna otworu 1197 m3 401 m3 1055 m3

caâkowita objĘtoŒý 
przecyrkulowanej pâuczki 38420 m3 5420 m3 18830 m3

wskaŬnik objĘtoŒý cyrkulacji: 
nominalna pojemnoŒý otworu 32,1 13,5 17,8

wskaŬnik konsumpcja wody: 
nominalna pojemnoŒý otworu 2,25 2,45 1,90

straty wgâĘbne w stosunku do 
caâkowitej objĘtoŒci cyrkulacji 1,5% 4% 3,5%

suma czasów wiertniczych netto 339,3 godz. 89,1 godz. 230,5 godz.
Œrednia wydajnoŒý wiercenia 

otworu netto 3,53 m3/ godz. 4,50 m3/godz. 4,55 m3/godz.

Œrednia wydajnoŒý wiercenia 
otworu brutto 1,26 m3/godz. 1,14 m3/godz. 1,03 m3/godz.

Tab. 5. IloŒciowa ocena jakoŒci analizowanych otworów (HQI - Hole Quality Index)

Tab. 4 cd. Zestawienie danych technicznych referencyjnych projektów wiertniczych
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Komentarz do analizowanych projektów
Jak wspomniano wcze#niej, analizie szczegó(owej poddano 

trzy otwory przygotowane przez czo(owe polskie spó(ki wiert-
nicze. Przekroczenie Wis(y we W(oc(awku nale%y uzna$ za 
najtrudniejszy, jak dot"d, uko'czony projekt HDD w Polsce. 
Trudno#$ wynika(a z typu przeszkody oraz bardzo z(o%onych 
warunków geologicznych. Otwór pilotowy wywiercono z wy-
korzystaniem #widra o #rednicy 14”. Dzi!ki zastosowanemu 
systemowi monitoringu ci#nie' wg(!bnych (APWD) straty 
wg(!bne na etapie pilota nie przekroczy(y 2% obj!to#ci za-
t(aczanej do otworu p(uczki. Sekcja horyzontalna otworu zo-
sta(a poprowadzona w warstwie w!gli brunatnych. Na etapie 
pierwszego poszerzania nast"pi( problem ze zwiercalno#ci" 
formacji ilastej z u%yciem konwencjonalnych narz!dzi skrawa-
j"cych. Do ko'ca zadania korzystano wi!c z narz!dzi rolko-
wych typu hole opener. Drugi marsz poszerzaj"cy od #rednicy 
20” do 42” zosta( przeprowadzony przy zastosowaniu czte-
rech narz!dzi, w tym dwóch centralizatorów. Ko'cowa faza 
projektu zosta(a przeprowadzona w trudnych warunkach zi-
mowych. Ze wzgl!du na wyj"tkowo niskie temperatury, po 
zako'czeniu kalibracji otworu nast"pi(a 7-dniowa przerwa 
w robotach wiertniczych. Pomimo nietypowej dla techniki 
HDD sytuacji, instalacja przebieg(a bez wi!kszych problemów. 
Klasa projektu nakazywa(a zastosowanie wiertnicy klasy co 
najmniej 2500 kN, dysponuj"cej momentem obrotowych po-
wy%ej 70 kNm. Przyznana ocena jako#ci otworu waha(a si! dla 
poszczególnych faz projektu od 8,3 do 8,7 na 10 mo%liwych. 
Otwór charakteryzuje si! najwy%szym wspó(czynnikiem trud-
no#ci (HDI) wynosz"cym 37576.

Instalacja pod dnem rzeki Zg(owi"czka zosta(a wykonana 
przez urz"dzenie klasy 600 kN. Monitorowana jako#$ otwo-
ru wzrasta(a stopniowo od fazy wiercenia pilotowego (7,6), 
poprzez poszerzanie (8,3), a% do instalacji (8,6). Zapropono-
wany profil wiercenia, w którym g(!boko#$ otworu znacz"-
co przewy%sza(a przykrycie pod dnem rzeki, kreowa( ryzyko 
szczelinowania hydraulicznego warstw nadleg(ych w rejonie 
przeszkody wodnej. Maj"c to na uwadze, spó(ka wiertnicza 
wykona(a otwarcie otworu w pierwszym kroku od #rednicy 
niespe(na 9” a% do 36”. Dzia(anie to umo%liwi(o ustabilizo-
wanie cyrkulacji w otworze i wyeliminowa(o ryzyko niekon-
trolowanego przep(ywu p(uczki do warstw namu(ów i torfów 
dominuj"cych w górnej strefie. W trakcie instalacji zanotowa-
no bardzo niskie obci"%enia, co potwierdza dobr" kondycj! 

otworu wywierconego w gruboziarnistym piasku i s(uszno#$ 
przyj!tych rozwi"za' technologicznych, polegaj"cych mi!dzy 
innymi na selektywnym balastowaniu ruroci"gu produktowe-
go.

Przekroczenie terenów le#nych w Koszalinie jest pierwszym 
w Europie przypadkiem instalacji ruroci"gu stalowego DN700 
na dystansie powy%ej 1000 m, z wykorzystaniem urz"dzenia 
klasy 1000 kN. Jest to zarazem druga, co do d(ugo#ci, insta-
lacja ruroci"gu DN700 w Polsce. Wykonawca zmodyfikowa( 
(przeg(!bi() profil przekroczenia w stosunku do pierwotnej 
koncepcji projektowej. Dzi!ki temu zabiegowi otwór cha-
rakteryzowa( si! prawid(owym obiegiem p(uczki, a wska&-
nik jego oczyszczenia przekroczy( 95%. Projekt Bukowy Las 
odc. 3. uzyska( te% najwy%szy wska&nik wydajno#ci wiercenia 
netto z ca(ej analizowanej trójki. Ze wzgl!du na przewa%aj"ce 
w profilu warstwy glin i i(ów, do prac wiertniczych zastoso-
wano g(ównie narz!dzia rolkowe. Podobnie jak w przypadku 
Zg(owi"czki, jako#$ otworu wzrasta(a od etapu pilota do insta-
lacji, osi"gaj"c w ostatniej fazie 8,5 punktu.

Jak wida$ z przytoczonych przyk(adów, szacowanie jako-
#ci otworu wiertniczego zaproponowan" metod" pozwoli(o 
uzyska$ szczegó(owy obraz prowadzonych prac wiertniczych. 
Opisane projekty nale%y uzna$ za referencyjne dla poszcze-
gólnych klas maszyn. Uzyskane noty powy%ej 85% warto#ci 
maksymalnej pozwalaj" wysoko oceni$ wysi(ki firm wiertni-
czych, zmierzaj"ce do redukcji ryzyka operacyjnego.

JakoŒý otworu w kontekŒcie jego trudnoŒci
Wydaje si! oczywiste, %e wymagana jako#$ b!dzie zale%na 

od stopnia trudno#ci zadania. Istnieje silna korelacja pomi!dzy 
wymaganym stanem technicznym a wska&nikiem wynikaj"-
cym z uwzgl!dnienia d(ugo#ci otworu i rozmiaru przewidy-
wanego do instalacji ruroci"gu. Autor proponuje przyj"$ zasa-
d!, %e minimalna ocena jako#ci otworu (HQI – Hole Quality 
Index) w skali 10-punktowej dla przeprowadzenia bezpiecz-
nej instalacji waha si! od 4 do 7. Dla otworów o wska&niku 
trudno#ci (HDI – Hole Difficulty Index) poni%ej 5000 b!dzie 
to dolny zakres tego przedzia(u, dla otworów o wska&niku 
powy%ej 50000 b!dzie to górny zakres przedzia(u. Nale%y pa-
mi!ta$ te%, %e im ni%sza ocena jako#ci, tym wy%sze prawdo-
podobne obci"%enia instalacyjne, które nale%y przezwyci!%y$ 
i wy%sze ryzyko operacyjne zwi"zane z projektem. Nale%y 
traktowa$ zaproponowane wska&niki jako orientacyjn" wy-
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projekt Bukowy Las Górki III w Koszalinie
faza prac pilot poszerzanie I poszerzanie II kalibracja instalacja
parametr punkty ocena punkty ocena punkty ocena punkty ocena punkty ocena 

wydajnoŒý wiercenia 8 1,60 8 1,60 8 1,60 9 1,80 8,5 1,70
jakoŒý profi lu 7 1,40 7 1,40 7 1,40 7 1,40 7 1,40
analiza T&D

(moment i siâa osiowa na 
przewodzie)

7,5 0,75 8 0,80 8 0,80 8,5 0,85 8,5 0,85

analiza T&D
(zachowanie siĘ narzĘdzi) 8 0,80 8 0,80 8,5 0,85 8,5 0,85 – –

jakoŒý cyrkulacji
w otworze 6,5 0,65 9 0,90 10 1,00 10 1,00 10 1,00

ocena stabilnoŒci Œciany 
otworu 8 0,80 8,5 0,85 8,5 0,85 9 0,90 – –

stopieĽ oczyszczenia otworu 8 1,60 9 1,80 9 1,80 9,5 1,90 9,5 1,90
obciĉŮenia instalacyjne – – – – – – –– –– 8 1,60

ocena âĉczna 7,60 8,15 8,30 8,70 8,45
Tab. 5 cd. IloŒciowa ocena jakoŒci analizowanych otworów (HQI - Hole Quality Index)
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tyczn". Wska&nik HDI nie uwzgl!dnia bowiem warunków 
geologicznych czy te% parametrów trajektorii otworu.

Relacja jakoŒci i kosztu
Z obserwacji projektów, w trakcie których prowadzona by(a 

analiza jako#ci w uj!ciu ilo#ciowym, wynika silna zale%no#$ 
pomi!dzy wska&nikiem jako#ci otworu (Hole Quality Index) 
a ponoszonymi przez wykonawc! kosztami. Niski wska&nik 
HQI oznacza na ogó( wysokie koszty, z kolei bardzo wyso-
ki wska&nik HQI wi"%e si! z kosztami operacyjnymi powy-
%ej #redniej. St"d domniemanie, %e istnieje optymalna warto#$ 
HQI, która powi"zana jest z najni%szymi kosztami. Dane po-
lowe wskazuj", %e warto#$ wska&nika HQI w takim wypadku 
mie#ci si! w przedziale pomi!dzy 6,5 a 8,5.

Zarz"dzaj"c projektem wiertniczym nale%y wi!c d"%y$ do 
osi"gni!cia wska&nika na wymaganym poziomie, przy czym 
im projekt bardziej z(o%ony i ryzykowny, tym wymagana ja-
ko#$ powinna by$ wy%sza. Jako#$ otworu b!dzie pochodn" 
po efektywno#ci dzia(ania wdro%onego programu wiertni-
czego. W programie powinny si! znale&$ takie aspekty, jak 
specyfikacja sprz!tu wiertniczego, konfiguracja narz!dzi dla 
kolejnych marszy, hydraulika otworowa, parametry p(ynu 
wiertniczego, planowany post!p prac i spodziewane obci"-
%enia rejestrowane na przewodzie wiertniczym. Wst!pne za-
(o%enia przyj!te przed rozpocz!ciem prac wiertniczych po-
winny by$ weryfikowane w trakcie projektu i w przypadku 
nieosi"gania za(o%onych celów po#rednich – modyfikowane. 
Równie% w przypadku, kiedy nadarzy si! okazja do wzrostu 
wydajno#ci wiercenia bez spadku jako#ci, nale%y rozwa%y$ 
wdro%enie decyzji optymalizuj"cych proces.

Istotnym elementem jest dostosowanie poziomu jako#ci do 
wymaga' rynku (klienta). Wy%sza jako#$ niekoniecznie jest 
rozumiana jako wi!ksze zadowolenie klienta, gdy% przek(a-
da$ si! mo%e na nadmiern" cen! finalnego produktu (otworu 
wiertniczego). W przypadku rycza(towego poziomu wynagro-
dzenia, konieczno#$ uzyskania bardzo wysokiej jako#ci mo%e 
oznacza$ spadek zysków wykonawcy. Bywa te% jednak tak, %e 
niewystarczaj"ca (zbyt niska) jako#$ skutkuje komplikacjami 
wiertniczymi, które mog" oznacza$ znacz"ce przekroczenie 
zakontraktowanego bud%etu.

Wraz ze wzrostem skuteczno#ci wiercenia, obni%eniu ule-
gaj" koszty b(!dów technicznych, których cz!stotliwo#$ jest 
funkcj" do#wiadczenia spó(ki, umiej!tnego planowania, stoso-
wania dzia(a' prewencyjnych i monitoringu.

Projekt wiertniczy powinno si! rozpatrywa$ w relacji kosz-
tów i uzyskiwanych korzy#ci. Dla bardzo niskiego poziomu 
jako#ci obserwuje si! na ogó( brak jakichkolwiek korzy#ci 
(nieuko'czenie lub znacz"ce przed(u%enie projektu). Koszty 
s" jednak wy%sze od zera. Wzrost poziomu jako#ci powoduje 
chwilow" przewag! kosztów nad korzy#ciami. Pó&niej tenden-
cja ta ulega odwróceniu w przedziale optymalnym. Skrajnie 
wysoka jako#$ mo%e nie przyczynia$ si! do wzrostu korzy#ci. 
Zarówno dla spó(ki wiertniczej, jak i Klienta, najwa%niejszy 
w uj!ciu ekonomicznym wydaje si! iloraz korzy#ci (zysków) 
i kosztów. Istnieje jednak element dodatkowy, obok którego 
nie mo%na przej#$ oboj!tnie – bezpiecze'stwo projektu, które 
wi"%e si! z identyfikacj" i zarz"dzaniem wszystkimi typami 
ryzyka.

Relacja jakoŒci i ryzyka
Podejmowane przez spó(ki ryzyka wykonawcze i okre#lenie 

ich akceptowalnego poziomu jest skorelowane z osi"ganym 
zyskiem. Parametrem powi"zanym jest jako#$ otworu. Ryzyko 
i jako#$, podobnie jak koszt i jako#$, s" od siebie zale%ne. Za-
równo zapewnienie jako#ci, jak i zarz"dzanie ryzykiem, nale%y 
zaplanowa$. Specyfika dzia(alno#ci wiertniczej wymaga, aby 
zespó( zaanga%owany w projekt zidentyfikowa( jak najwi!cej 
zagro%e', a nast!pnie podda( je ocenie i hierarchizacji. Usta-
lenie stopnia uci"%liwo#ci oraz potencjalnego wp(ywu na har-
monogram i koszty przedsi!wzi!cia pozwala na aktywne za-
rz"dzanie ryzykiem w obszarach, w których potencjalne straty 
by(yby najwi!ksze. Powszechnie uwa%a si!, %e niska jako#$ 
otworu mo%e podnosi$ ranking niektórych ryzyk i zwi!ksza$ 
prawdopodobie'stwo ich wyst"pienia. Analizy statystyczne 
okre#laj"ce prawdopodobie'stwo zdarze' negatywnych przy 
ró%nych poziomach uzyskiwanej jako#ci s" cennym &ród(em 
danych, pozwalaj"cych na aktywne planowanie i zarz"dza-
nie projektami wiertniczymi. Uzyskanie odpowiednio du%ej 
ilo#ci usystematyzowanych i zunifikowanych informacji nie 
jest spraw" prost". Zarz"dzanie ryzykiem jest kosztem, któ-
rego wysoko#$ mo%e si!ga$ kilku procent bud%etu projektu. 
Zapewnienie odpowiednio wysokiej jako#ci jest tak%e kosz-
tem, którego wysoko#$ jest uzale%niona od przyj!tych stan-
dardów post!powania, metodyki oceny, uznanych za referen-
cyjne wytycznych, norm i kryteriów jako#ciowych. W ka%dym 
przypadku nale%y opracowa$ plan dzia(ania (procedury tech-
niczne) dla sytuacji przewidywalnych, wyj"tkowych i zdarze' 
losowych. Zarz"dzanie jako#ci", ale te% i ryzykiem, powinno 
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6” 8” 10” 12” 16” 20” 24” 28” 32” 40”
100 m 600 800 1000 1200 1600 2000 2400 2800 3200 4000
200 m 1200 1600 2000 2400 3200 4000 4800 5600 6400 8000
300 m 1800 2400 3000 3600 4800 6000 7200 8400 9600 12000
400 m 2400 3200 4000 4800 6400 8000 9600 11200 12800 16000
500 m 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 20000
600 m 3600 4800 6000 7200 9600 12000 14400 16800 19200 24000
700 m 4200 5600 7000 8400 10200 14000 16800 19600 22400 28000
800 m 4800 6400 8000 9600 12800 16000 19200 22400 25600 32000
900 m 5400 7200 9000 10800 14400 18000 21600 25200 28800 36000

1000 m 6000 8000 10000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 40000
1200 m 7200 9600 12000 14400 19200 24000 28800 33600 38400 48000
1400 m 8400 11200 14000 16800 22400 28000 33600 39200 44800 56000
1600 m 9600 12800 16000 19200 25600 32000 38400 44800 51200 64000
1800 m 10800 14400 18000 21600 28800 36000 43200 50400 57600 72000
2000 m 12000 16000 20000 24000 32000 40000 48000 56000 64000 80000

Tab. 6. Ocena stopnia trudnoŒci instalacji HDI (Hole Diffi culty Index) w funkcji dâugoŒci (m) i Œrednicy instalowanego rurociĉgu (cale)
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uwzgl!dnia$ zasad! antycypacji czyli przewidywania zdarze' 
niekorzystnych i niebezpiecznych z punktu widzenia osi"gni!-
cia celu projektu.

Zarzĉdzanie jakoŒciĉ
Pod tym poj!ciem b!dziemy rozumieli wszystkie dzia(ania 

maj"ce na celu przygotowanie programów technologicznych, 
planowanie i wdra%anie procedur, kierowanie projektem oraz 
nadzorowanie realizowanych prac w kontek#cie jako#ci. Pro-
ces ten obejmuje planowanie jako#ci, sterowanie jako#ci", 
zapewnienie jako#ci i jej doskonalenie. Wdra%a si! go maj"c 
na celu przygotowanie finalnego produktu na wymaganym 
przez klienta poziomie. W literaturze wskazuje si! kilka pod-
stawowych etapów kreowania jako#ci: okre#lanie za(o%onych 
i niezb!dnych do uzyskania celów (parametrów), kierowanie 
i sterowanie procesem wiercenia zmierzaj"ce do wytyczonych 
celów i w ko'cu ocen! uzyskanych rezultatów. Dodatkowym 
etapem mo%e by$ korygowanie zaobserwowanych b(!dów. 
Firmy przygotowuj"ce, w ramach podpisanych umów, otwory 
wiertnicze o jako#ci przewy%szaj"cej #redni" dla danego ryn-
ku, mog" cieszy$ si! wi!kszym zaufaniem swoich klientów. 
Zapewniaj" bowiem wy%sze prawdopodobie'stwo powodze-
nia projektu. Ich przewaga nad spó(kami konkurencyjnymi 
b!dzie wynika(a g(ównie z lepszego planu i ze staranno#ci 
prowadzonych prac, a nie ze sprz!tu wiertniczego, który mo%e 
by$ podobny. Dzia(ania spó(ek wiertniczych w obr!bie pro-
cesu zarz"dzania jako#ci" mog" by$ inspiracj" dla klientów 
i biur projektowych. Przewy%szanie oczekiwanych standar-
dów jako#ciowych pozwala planowa$ projekty, których para-
metry wykraczaj" poza dotychczasowe do#wiadczenie rynku. 
Chodzi tutaj o d(ugo#$ przekrocze', #rednic! ruroci"gów oraz 
warunki geologiczne, które dotychczas nie by(y eksploro-
wane. Klienci powinni komunikowa$ si! z rynkiem i dawa$ 
czytelne sygna(y o planach inwestycyjnych na najbli%sze lata. 
Pozwoli to lepiej przygotowa$ si! spó(kom wykonawczym do 
planowanych zada', zarówno pod k"tem wymaganego sprz!-
tu, technologii, jak i kompetencji w zarz"dzaniu bardziej z(o-
%onymi projektami.

Podsumowanie
Zarz"dzanie jako#ci" otworu wiertniczego nie jest ca(kowi-

cie now" koncepcj". Mniej lub bardziej #wiadome dzia(ania 
prowadzi wi!kszo#$ spó(ek wykonawczych. Jak wynika z ob-
serwacji rynku, polityka zarz"dzania jako#ci" skupia si! za-
równo na optymalizacji procedur i programów wiertniczych, 
ale tak%e równolegle na dzia(aniach kontrolnych i zapobie-
gawczych, zmierzaj"cych w kierunku redukcji b(!dów. Dzi!ki 
zdobywaniu do#wiadczenia i podejmowaniu si! realizacji z(o-
%onych zada', mo%liwe jest uzyskiwanie coraz wy%szej jako#ci 
przy coraz ni%szych kosztach poniesionych na ten cel. Projekty 
zako'czone ca(kowitym niepowodzeniem nale%" obecnie do 
rzadko#ci. Firmy inwestuj"ce w szkolenia, planowanie, proce-
dury kontrolne, efektywnie zarz"dzaj"ce ryzykiem maj" lepsz" 
perspektyw! w kontek#cie stworzenia solidnych podstaw dla 
zarz"dzania skomplikowanymi procesami wiertniczymi. �
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