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Anotace 

 
V předložené práci je zpracován přehled havarijního nářadí používaný k likvidacím havárií 
při vrtání v naftovém průmyslu. Je uveden přehled příčin vysvětlení vzniku trhlin, jak 
předcházet haváriím a obecný postup jak vzniklou havárii řešit. Havarijní nářadí je rozděleno 
podle možností jak havárii zvládnout. Také je popsána směnmistrovská metoda včetně 
výpočtu pro umrtvení tlakového projevu a dále je popsán postup likvidace havárie s drahým 
uchyceným nářadím. Vše doloženo spousty obrázků.  
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Synopsis 
 
In the attached document is a review of drilling equipment used in the prevention of 
breakdowns in the oil industry. An explanation of the causes of failures, how to prevent 
breakdowns and a general  set of procedures to deal with the breakdown suffered. 
There are diffrent procedures for each situation , to deal with the individual 
breakdown/failure. 

The driller  also has well kill procedures, these are also attached. Also in the document are the 
procedures for fishing. All procedures are supported by photos. 
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1.   ÚVOD 

 

   Každý vyspělý stát má zájem využít přírodní bohatství své krajiny, proto se klade velký 

význam na geologický průzkum a jeho hlavní metodu – hlubinné vrtání. Hlavní úlohou je 

zabezpečit rovnováhu mezi zdroji paliv, energií a potřebami rozvoje národního 

hospodářství. Používání ropy a zemního plynu musí být směřované především do těchto 

oblastí a technologií, kde mají nejvyšší národně-hospodářský efekt.  

   Komplex vrtných prací souvisejících s realizací vrtů je velmi náročný jak z hlediska 

technicko-zabezpečovacího, tak i organizačního, hlavně v takových geologických 

oblastech, kde tato činnost má regionální průzkumný charakter. Kvalita a výsledky 

hlubinného vrtání jsou ve velké míře závislé na překonání všech přírodních překážek. Tyto 

překážky jsou v jednotlivých geologických oblastech natolik rozdílné a komplikované, že 

mohou vést až k nesplnění geologického záměru, hospodářského výsledku a nebo dokonce 

ke zkáze celého vrtného díla. Jinými slovy to znamená, že hlubinný vrt nebyl dokončený 

anebo nedosáhl na svou projektovanou úlohu z technických a havarijních důvodů, přičemž 

všemi technickými prostředky a pracovními postupy nebylo možné obnovit další postup ve 

vrtání nebo čerpací pokus do plánované hloubky. Tyto havarijní případy v širším slova 

smyslu způsobují značné hospodářské škody a v neposlední řadě i ztráty na lidských 

životech. V poslední době se však upouští v naftovém průmyslu při vrtání od termínu 

havárie, který je nahrazen výrazem „komplikace“. To je patrně způsobeno tím, že při 

vyslovení slova komplikace je reálnější její odstranění. Či dokonce nebudí takové 

pohoršení u lidí jako slovo havárie, které je spojeno s neblahými a tragickými osudy lidské 

populace (Schneiderwind, 1976). 

   Rozsah problematiky komplikací při hlubinném vrtání na naftu a zemní plyn není v naší 

odborné veřejnosti přehledně znám. Není totiž vždy přístupná všechna literatura, která 

popisuje, popřípadě rozebírá jednotlivé řešení komplikací, jenž se staly během celého 

cyklu prací při hlubinném vrtání. Některé způsoby řešení komplikací, hlavně při velmi 

hlubokých vrtech se mohou nazvat „naftovou chirurgií“, přičemž většinou každá 

komplikace má víc než jeden způsob řešení likvidace.  
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2. PŘÍČINY PORUCH A HAVÁRIÍ 

 
2.1   Příčiny komplikací  

Naftový průmysl je spjat s geologickou strukturou povrchu naší Země a nikdy není 

přesně jisté, jaký bude průběh prací. Vrtné práce v naftovém průmyslu tvoří jednotný 

soubor událostí, které musí na sebe plynule navazovat a neměly by se vychylovat od 

normálu. Každá výchylka je totiž hrozbou k vzniku komplikací. Ty jsou v tomto odvětví 

zvláště obtížné a to hlavně z toho důvodu, že vzniknou  většinou ve značných hloubkách a 

navíc v malém průměru vrtu, který je vyplněn výplachem. Obecně lze říci, že na vznik 

komplikací mají vliv: 
 

• geologické podmínky zkoumané oblasti a stupeň jejich poznání (čím složitější 

geologické podmínky – hlavně tektonické – tím složitější bude realizace vrtání 

v této oblasti; a čím menší stupeň poznání, tím větší riziko komplikace); 

• úroveň zpracování technického projektu v optimálních podmínkách (technický 

projekt musí být zpracován tak, aby byl dimenzován k daným podmínkám; 

předimenzovaný – bude příliš drahý, poddimenzován – bude levný, ale nebude 

zajišťovat stabilitu vrtu jak v průběhu prací, tak v dalších letech svého užívání); 

• důsledná realizace technického projektu (musí se přesně dodržet technický 

projekt vrtu, aby se předešlo komplikacím); 

• vysoká odborná kvalifikace vrtné posádky a technického personálu (při 

průběhu vrtání může docházet k vlivům, které můžou mít za následek vznik 

komplikace, avšak kvalifikovaní vrtní dělníci a technici můžou těmto 

komplikacím předcházet a to včasnými odbornými postřehy, se kterými mohou 

vznikům komplikacím zabránit); 

• stálé sledování a vyhodnocování odchylek od technického projektu (v zárodku 

se dá komplikacím předejít); 

• speciální pracovní postupy a práce s novým zařízením musí dělat jen odborníci; 

• všichni zúčastnění pracovníci v tomto odvětví musí být pravidelně školení na 

certifikovaných školících pracovištích. 
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Pojmem komplikace se rozumí neobvyklý stav vrtu, kdy došlo k mimořádné události 

z důvodů geologických, technických i organizačních, které narušují pravidelný a plynulý 

cyklus prací ve vrtu a na odstranění je nutné použít speciální pracovní postupy a nářadí. 

Na vznik komplikací vrtné nebo pažnicové kolony mají vliv objektivní a subjektivní 

faktory. Mezi objektivní faktory můžeme zařadit existenci trhlin, nedostatečnou pevnost 

proti vnějšímu tlaku anebo nedostatečnou kvalitu používaného nářadí. Za subjektivní vlivy 

pak můžeme považovat nedostatečné dotažení závitových spojů, nešetrné zapouštění vrtné 

kolony úderem o rotační stůl, nepřípustné snižování nebo zvyšování hladiny výplachu, 

nepřípustné zvyšování vnitřního tlaku v koloně při tlakových operacích. 

Nejčastějšími příčinami komplikací při vrtání jsou závaly a dále utržení nářadí. 

Hlavní příčinou utržení zátěžek jsou těžké podmínky vrtání ve vrtech, které se vrtají 

v tvrdých horninách a zvětšující se délka zátěžek. Tvrdé horniny jsou při vrtání valivými 

dláty zdrojem intenzivních vibrací, které se nepříznivě projevují hlavně v části vrtné 

kolony namáhané na vzpěr, to je sestava zátěžek a centrátorů. Mezi příčiny patří: 
 

• různorodé vrtně-geologické podmínky, od nejjednodušších až po velmi 

komplikované, včetně vysokých tlaků a teplot, přítomnost silně mineralizovaných 

vod a solí; 

• neodpovídající kvalita vrtných nástrojů, vrtného nářadí a dalšího zařízení (s tím 

souvisí pomalý vrtný postup). Tyto těžkosti se násobí s přibývající hloubkou; 

• nedostatečné množství kontrolních a měřicích přístrojů na kontrolu procesu vrtání, 

operací s vrtnými tyčemi a pažnicemi, na kontrolu křivosti vrtu a také nedostatek 

účinných mechanicko-očišťovacích zařízení výplachu; 

• nejednotnost konstrukce vrtu a s tím spojené problémy; 

• používání zátěžek s nedostatečnými průměry i délkami; 

• nedostatečně vycentrovaná vrtná kolona; 

• nedostatečný výzkum a realizace optimálních způsobů likvidace ztrát výplachu; 

• zastaralé způsoby zajištění hermetičnosti pažnicové kolony; 

• nedostatečná kvalita a sortiment havarijního nářadí, hlavně pro komplikované 

havárie a tím i nemožnost samostatného uskutečnění složitých havarijně-

likvidačních prací. 
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2.2   Přehled komplikací 

    

Komplikace, které mohou nastat při vrtných pracích a způsob jejich likvidace: 
 

o Utržení vrtné kolony – tento případ se dříve občas vyskytl, ale v dnešní době je 

této situaci předcházeno kvalitním nářadím, zajištěním bezpečného průběhu vrtání 

kontrolními přístroji přímo na rotačním stole a v neposlední řadě kontroly 

nedestruktivní defektoskopie. Nejčastější příčinou je trhlina v čepovém závitu, kdy 

se utrhne kolona a zůstává na počvě vrtu. Dalším případem může být prošpilování 

vrtné tyče a pokud se včas nezjistí, že se vrtná tyč prošpilovala, může nastat utržení 

a následný pád na počvu vrtu. Zde se může komplikace ještě znásobit rozlomením 

dláta, zakřivením utržené kolony a vznikem dalších trhlin. Tyto komplikace se řeší 

použitím havarijního nářadí, jako jsou: frézy různých tvarů, hydraulické klouby, 

otisky, overshoty, chytací raky uvolnitelné nebo neuvolnitelné, trny, zvony atd.. 
 

o Spadnutí jakéhokoliv předmětu na počvu vrtu  – tento stav je většinou způsoben 

nepozorností při práci na rotačním stole (spadnutí klíče, vyklouznutím vrtné kolony 

z klínů) a nebo ulomením, či vypadnutím nějakého dílu ze zařízení, které je na vrtu 

používáno (např. nůž z kleští, váleček z valivého dláta, rameno z rozšiřovače nebo 

z frézy pro řezání pažnic atd.). Vždy musíme přesně vědět, co do vrtu spadlo a čím 

je možno danou věc vytáhnout popřípadě odfrézovat. Tyto komplikace se většinou 

vyřeší chytacím magnetem. Pokud se však nepodaří daný předmět vytáhnout, 

použije se čelní fréza s kalovkou a předmět se odfrézuje. Pokud však spadne do 

vrtu část vrtné kolony, použije se chytací nářadí overshot, trn nebo zvon. 
 

o Uvolnění jakékoliv části vrtné kolony – tento případ nastává, když se běžně 

předpokládá, že určitá část vystrojení sondy se má uvolnit nějakým předepsaným 

způsobem dle použitého zařízení (udává vždy výrobce zařízení nebo zhotovitel; 

např. nejde běžným způsobem uvolnit pakr, nelze uvolnit filtrační kolonu atd.). 
 

o Příchvat vrtné kolony  - vzniká při vrtání, když vrt není ještě zapažen a stěny vrtu 

nejsou soudržné. Nejčastěji k příchvatu dochází při horizontálním vrtání. Pro řešení 

tohoto stavu se v prvopočátku používají hydraulické nůžky, smykače a olejová 

lázeň v místě uchycení kolony. Pokud se však nepodaří vrtnou kolonu uvolnit, 
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mohou se použít obvrtávací roury s obvrtávací korunkou. Tímto havarijním 

nářadím se obvrtá část vrtné kolony v místě závalu, čímž bychom ji měli uvolnit a 

pak se vytáhne. K vytažení již uvolněného nářadí postačí vrtné tyče, v případě 

nepoškozeného závitu v kombinaci s hydromechanickými nůžkami a popřípadě 

ještě s akcelerátorem. Pokud je však závit porušen, použije se k vytažení chytací trn 

nebo zvon, popř. overshot. Obvrtávání vrtné kolony nebývá vždy úspěšné. Jestliže 

se nepodaří komplikaci odstranit, zacementuje se prostor v místě uchycení a vrtá se 

nový úhyb. 

 
 

o Rozšroubování vrtné kolony – k tomuto stavu dochází při vrtání, ve větších 

hloubkách, kdy vrtná kolona je delší, nářadí se dole zaklínuje, celá kolona se otáčí, 

vzniká krut na koloně až o několik otáček. Náhlým uvolněním uchyceného místa se 

část kolony otáčí obráceně a může nastat stav, kdy dochází k rozšroubování kolony 

v některém závitovém spojení. K řešení této komplikace většinou postačí opět 

sešroubovat vrtnou kolonu popřípadě vytažení zbytku kolony overshotem nebo 

zvonem. Tyto dvě možnosti jsou možné v tom případě, když není poškozen 

závitový spoj. Pokud je již poškozen, můžeme použít chytací trn. 

 
 

o Komplikace při karotážně-perforačních pracích – podle charakteru vzniku 

dělíme havárie takto (Schneiderwind, 1976): 

� utržení perforátoru ve vrtu po zaklínění v pažnicích při perforaci; 

� utržení perforátoru ve vrtu detonací při výstřelu, resp. po něm; 

� utržení kabelu ve vrtu u perforátoru při odpálení následkem detonace; 

� utržení zátěžky při odpálení (špatný materiál závěsu zátěžky); 

� roztržení perforátoru nebo přechodu při odstřelu ve vrtu; 

� individuální technické havárie. 
 

o Tlakový projev – příčinou je vyšší tlak na počvě vrtu než hydrostatický tlak 

výplachu. K tomuto jevu dochází při navrtání plynové čočky nebo ložiska, přičemž 

tento stav nepředpokládáme. Mohou nastat dva způsoby: 
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� tlakový projev v mezikruží – komplikaci řešíme zavřením horních čelistí 

v hydraulickém preventru a následným odpouštěním výplachu z mezikruží 

přes šoupátko, které je přišroubováno na boční straně preventru; 

� tlakový projev uvnitř vrtné kolony – tuto komplikaci řešíme v prvopočátku 

použitím kulového ventilu a posléze našroubování insidepreventru. 

Řešením je zatěžkávání výplachu. 
 

o Zacementování vrtné kolony – k této komplikaci dochází při cementaci mostku, 

když selže lidský faktor nebo nepřesným měřením, příčinou bývá špatný výpočet 

objemu nebo cementová kaše tuhne příliš rychle a nestihne se vytlačit do 

požadovaného prostoru. Řešením je odvrtání nebo frézování cementu a části 

nevyinstrumentované kolony. 
 

o Deformace pažnic – pažnice jsou deformovány vlivem vnějších sil a výsledkem je 

neprůchodnost kontrolního trnu s patřičným tabulkovým rozměrem odpovídající 

danému rozměru pažnic. Tento druh deformací se opravuje válcovačkami. 
 

o Narušení pažnicové kolony – mohou být prasklé, stlačené anebo roztrhnuté 

většinou vnějším tlakem. Mají za následek ztrátu výplachu nebo zapažnicovou 

cirkulaci. Při této komplikaci se musí v prvé řadě zjistit místo výskytu konkrétního 

defektu ve vrtu. Tyto případy se řeší metodami radioaktivních izotopů s doplněním 

radioaktivních měření anebo rezistivimetrií, při které se využívá rozdílná 

mineralizace kapalin ve vrtu. Volba vhodné metody se stanovuje individuálně a 

závisí na konkrétním případu a podmínkách ve vrtu: 

� metoda radioaktivních izotopů – používá se radioaktivní kapalina u které se 

sledují hodnoty gamma záření; 

� rezistivimetrie – sleduje se pohyb kapalin s rozdílným specifickým 

odporem. 
 

o Vyšroubované pažnice ve vrtu – mohou nastat dva případy: 

� do vrtu spadne jedna nebo více pažnic stejného průměru a nad nimi již není 

žádná pažnice shodného průměru jako ty havarované – komplikaci řešíme 

pažnicovým rakem, popř. si pomůžeme otiskem; 
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� odšroubuje se část pažnic stejného průměru někde v koloně, nebo při 

frézování „okna“ (odfrézování části kolony pažnic – někde mezi pažnicemi) 

se mohou uvolnit pažnice a pak se musí celý požadovaný úsek odfrézovat. 

K likvidaci této komplikace se používá fréza tzv. Section Milk nebo různě 

upravované rozšiřovače. 

 

2.3   Trhliny – výskyt, příčiny 

 

Na kolonu působí tah vyvolaný vlastní hmotností kolony a k tomu navíc 

kroutící moment. Vrt není nikdy ideálně rovný, kolona je namáhána také ohybem. 

Povrch vrtných tyčí není ideálně rovný, protože vrtné tyče se vyrobily tvářením za 

tepla s následným tepelným zpracováním (kalení a popouštění). Kromě 

povrchových otlaků a trhlinek musíme počítat s vnitřním napětím. Vrtná kolona 

pracuje v prostředí výplachové kapaliny, která do velké míry snižuje dlouhodobou 

pevnost ocelových vrtných tyčí. Z uvedených vlivů, které působí na vrtnou kolonu, 

je zřejmé, že je to velmi složitý proces (Strniště et al., 1992). 

Vrtná kolona je namáhána cyklickým zatížením. To způsobuje únavu materiálu 

a dochází k vzniku trhlin. V praxi se setkáváme s trhlinami: 
 

a) Utržení v těle - vzniká zejména z nadměrného kombinovaného namáhání (tah, 

krut, ohyb) a také ze tzv. „špilování“ (obr. 3, 4), které je způsobeno ve vnitřním 

průměru  tlakem výplachu, zejména u vrtných tyčí, a to změnou vnitřního 

průměru v pěchové části (obr. 1), kde dochází k turbulentnímu proudění a 

následnému vymílání kritických míst výplachem, až je toto místo natolik 

oslabeno, že může dojít k utržení vrtné  kolony. S tímto jevem se nejvíce 

setkáváme u vrtných tyčí s vnitřním pěchem a také u zátěžek v počátku 

maticových závitů. 
 

b) Utržení v místě závitu - začíná postupným namáháním, kdy nejprve vzniká 

únavová trhlina, která se zvětšuje, až do doby úplného lomu; tento jev je 

nejčastější v oblasti 3-4 chodu od čela čepového závitu (obr. 2); příčiny vzniku: 

• nedodržení správné technologie při zacházení s vrtnými tyčemi 

(nerovnoměrné spouštění dláta do záběru během vrtání, nadměrný přítlak 
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na dláto, nesprávné dotahování závitových spojů, špatné očištění a mazání 

závitů atd.); 

• malá únavová pevnost vrtných tyčí; 

• náhlé změny křivosti vrtu; 

• zvýšená koroze materiálu vrtných tyčí projevující se při vrtání v solných 

ložiskách a při výskytu sirovodíku; tvorba únavových trhlin se 

v agresivním prostředí podstatně zrychluje; 

• výrobní vady vrtných tyčí. 

 

 

Obr. 1   Příklady používaných pěchů na vrtných tyčích podle API (Mannesmann Drill Pipe, 

1990 Edition) 

 

Lomy ve spojích vrtné kolony se nejčastěji vyskytují na místech maximální 

koncentrace střídavého ohybového napětí (obr. 2): 

1. První až třetí závit čepu od dosedací plochy při jemných i hrubých závitech. 

Příčinou těchto lomů bývá nesprávně dotažený závitový spoj a erozivní schopnost 

proudu výplachu. 

2. Druhý až čtvrtý závit od konce čepu na zátěžkách, zřídka na vrtných tyčích. Lomy 

tohoto typu vznikají při vrtání velmi tvrdých hornin.  

3. Lomy na matkových závitech zátěžek. Příčinou těchto lomů je nevhodně tepelně 

zpracovaný materiál, intenzivní vibrace vrtné kolony a nesprávně dotažený 

závitový spoj. 
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Obr. 2   Výskyt trhlin a špilování ve spoji zátěžek (vlastní obrázek, 2005) 
 

 

Obr. 3   Špilování na části ponorného motoru 6 ¾“  tj. 171,4 mm Griffith (Kopečný, 2004) 

 

 

Obr. 4   Příčná trhlina se špilováním v maticové části zátěžky 6 ¼“ tj. 158,7 mm (vlastní 

obrázek, 2006) 
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3. PŘEDCHÁZENÍ PORUCH A HAVÁRIÍ 

 
3.1   Jak předcházet poruchám a haváriím ve vrtu 

 

� Vhodnou stabilizací spodní části vrtné kolony – používání centrátorů ve spodní 

části kolony (mezi dlátem, zátěžkami). 

� Uplatňovat v praxi nedestruktivní defektoskopii – použití včasných 

defektoskopických kontrol, tj. nedestruktivních metod, které zajišťují včasné 

zjištění poruch materiálů (magnetické fluorescenční metody, kapilární metody, 

ultrazvuk, sonoskopie, tuboscope, prozařovací metody aj.). 

� Funkční zařízení ústí vrtu – protierupční zařízení při vrtání, ale i při závěrečných 

pracích na vrtu (čerpací zkouška, vystrojení, likvidace) musí být schopno rychle 

uzavřít vrt nebo mezikruží a musí umožnit postupně zmáhat vzniklou situaci 

(možnost odpouštění přes šoupátko v preventru a přes manifold). 

� používat nářadí vyhovující normám API – např. zákazem používat krátké nářadí – 

zejména přechody, poněvadž jejich prodloužením eliminujeme namáhání (Strniště, 

1982). Délka přechodu by měla být od 500 do 1500 mm podle rozměru vnějšího 

průměru. Pravidlo je čím větší průměr, tím větší délka. Abychom předešli vznikům 

trhlin u čepových závitů, můžeme to eliminovat dvěmi způsoby: 
 

1. Vybráním na konci čepového závitu – umožňuje větší pružnost závitovému 

spojení. Eliminuje vznik trhlin ve spoji. Má však nevýhodu při deformaci 

čepového závitu, poněvadž se musí odstranit celý poškozený čep. To je pak 

důsledkem značného zkracování délky nářadí (obr. 5). 

2. Odlehčení vybráním na válcové části spojníku s čepovým závitem se 

používá  od 1 do 4 vybrání. Má umožnit větší pružnost ve spojnících 

vrtných tyčí a tím odlehčit zatížení celému závitovému spojení (obr. 6). 

 

        

 

 

Obr. 5   Odlehčení čepového závitu (Mannesmann Drill Pipe, 1990 Edition) 

 



Josef Rolník: Havárie vznikající při hloubení vrtů a způsoby jejich likvidace 

2010   11 

       

 

 

 

Obr. 6   Vybrání na válcové části čepového spojníku (vlastní obrázek, 2005) 

 

 

 

3.2    Nářadí a zařízení používané k řešení poruch a havárií 

 

3.2.1   Chytání za vnější průměr  
 

3.2.1.1   Chytací zvony 

Zvony (obr. 7) jsou společně s trny nejdéle používaným havarijním nářadím při 

řešení komplikací. Používají se na instrumentaci ulomeného nářadí i při rozšroubování 

nářadí. Charakteristickým rozměrem zvonů je jejich minimální a maximální chytací 

průměr. U zvonů jsou to nejmenší vnitřní průměr a největší vnitřní průměr jemného 

chytacího závitu. Poněvadž je používáme pro chytání vnějšího průměru havarovaného 

nářadí. Toto nářadí je jako jedno z mála s pravými i levými závity. Při lehčích operacích se 

používají pravé zvony. Při složitých operacích, když uvolňujeme nářadí po částech, 

používáme levé zvony. Zvony mají dlouhou vnitřní kuželovou část s jemným závitem. To 

z toho důvodu, aby bylo možné zařezat se do havarovaného nářadí. Jejich nespornou 

výhodou je jednoduchost a nízké pořizovací náklady.  

 

 

Obr. 7   Chytací zvon (Industrialexport S.A., OILFIELD EQUIPMENT, 

CONDENSED CATALOG 1992–1993) 
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3.2.1.2    Overshoty  
 

Jsou nářadí, kterým jsme schopni vytáhnout utrženou nebo rozšroubovanou část 

vrtné kolony za vnější průměr. Hlavní dělení overshotů je podle toho, za jakých příčin 

budeme kolonu chytat, jak ji budeme vytahovat a za jaký rozměr. Overshoty (obr. 8) jsou 

určeny pro chytání přesně stanoveného rozměru. Rozměry jsou udávány v palcích. 

Používají se pro chytání vrtných tyčí, pažnic, čerpacích trubek i táhlic. Liší se svou 

konstrukcí. Pro chytání pažnic je overshot k svým rozměrům lehký, poněvadž chytání a 

vytažení pažnic nevyžaduje větší namáhání. Totéž platí u overshotů pro čerpací trubky a 

táhlice. Naopak pro chytání vrtné kolony, kde mohou být sešroubovány vrtné tyče, 

přechody, centrátory, zátěžky, silnostěnné vrtné tyče,  se používají overshoty, se kterými je 

dovoleno při likvidaci komplikace tahat, kroutit a také bouchat nůžkami.    Hlavní 

rozdělení je podle konstrukce chytačů na dva typy: 
 

o Se spirálou – používají se k chytání, kde je malý prostor v mezikruží, zároveň 

umožní vytažení bez porušení, poněvadž spirála se pouze navleče na chytané nářadí a 

nikterak neporuší hlavu havarovaného nářadí. S touto sestavou se pouze chytá! Vnitřní část 

overshotu je shora tvořena těsnící manžetou, spirálou a zajišťovacím kroužkem. 
 

o S košem (basketem) – používají se pro chytání menších průměrů v mezikruží a 

také je možné před uchycením hlavu havarovaného nářadí odfrézovat frézou, která je 

umístěna těsně pod chytacím košem nebo místo frézy použijeme naváděcí o-kroužek. Tato 

sestava overshotu slouží k uchycení nebo k frézování hlavy uvázlé vrtné kolony a její 

následné zachycení do koše overshotu. Rozměr frézy a naváděcího o-kroužku je shodný 

s vnějším a vnitřním rozměrem basketu. Vnitřní část tohoto overshotu je shora složena 

z chytacího košíku a frézy, která má vrchní a spodní těsnící o-kroužek, nebo může být 

použit místo frézy naváděcí kroužek, jenž má taktéž vrchní a spodní těsnící o-kroužek. 
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Obr. 8   Overshot se spirálou a s basketem (BOWEN General Catalog, 1996-1997) 

 

Legenda:   Packer – těsnící guma 

Spiral Grapple – chytací spirála 

Spiral Grapple Control – pojistný kroužek s nosem 

Top Sub – horní přechod 

Type A Packer – těsnící manžeta 

Bowl – plášť 

Guide – naváděcí pata 

Basket Grappel – chytací koš 

Inner Seal – těsnící manžeta na frézku 

Mill Control Packer – frézka 

O-Seal – o-kroužek 

    

Další dělení je podle použitého způsobu namáhání, kterým se může zachycené nářadí 

v overshotu instrumentovat. Jsou to tyto způsoby namáhání tahem a kroutícím momentem. 

Existují také overshoty, které mohou být umístěny ve vrtné koloně i s nůžkami. 
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3.2.1.3    Mechanický overshot  
 

Liší se od klasických overshotů svou jednoduchou konstrukcí. Skládá se pouze ze tří 

částí. Horní, spodní a pohyblivý nůž pohybující se po drážce spodního dílu. Chytání se 

děje ve vnitřní části. Nasouváním chytaného trubního materiálu do vnitřního průměru 

overshotu se nůž po drážce posouvá směrem nahoru. Jakmile nasunutý předmět dosedne 

do vrchní části, popotáhneme mechanický overshot směrem nahoru a nůž se zaklíní mezi 

chytaný předmět a vnitřní průměr (Baker Oil Tools, FISHING SERVICES, 2001). 

 

3.2.1.4    Navaděče  
 

Používají se ve vrtu k navedení hlavy vrtné kolony do chytacího zařízení. Nemají 

žádnou jinou funkci při likvidaci komplikace. Jsou umístěny ve spodní části pod chytacím 

nářadím. Většinou mají větší průměr než je průměr chytacího nářadí. Liší se délkou, 

tvarem naváděcího zubu a vnějším průměrem. 

 

3.2.2   Chytání za vnitřní průměr  
 

3.2.2.1    Chytací trny 
 

Jsou stálicemi a nejvíce používaným havarijním nářadím při řešení komplikací. 

Používají se na instrumentaci ulomeného nářadí jak v závitové části tak i při ulomení v těle 

nářadí. Charakteristickým rozměrem trnů je jejich minimální a maximální chytací průměr 

jemného závitu. Trny používáme pro chytání vnitřního průměru havarovaného nářadí. Toto 

havarijní nářadí je jako jedno z mála s pravými i levými závity. Při lehčích komplikacích 

se používají pravé trny. Při složitých operacích, při uvolňování nářadí po částech, 

používáme levé trny. Jsou krátké a dlouhé. Krátké slouží na chytání závitů nebo spojníků a 

to přes závit u rozpojeného nářadí. Mají kratší kuželovou část s hrubým závitem, který 

odpovídá chytanému závitu. Oproti dlouhým trnům, jenž mají dlouhou kuželovou část 

s jemným závitem. To z toho důvodu, aby bylo možné zařezat se do vnitřního průměru 

havarovaného nářadí. Jejich nespornou výhodou je jednoduchost a nízké pořizovací 

náklady. Za určitých okolností se používá trn s navaděčem (obr. 9), a podle potřeby na 

křivé tyči, to tehdy, když je obava nebo je ověřeno, že hlava utrženého vrtného nářadí je 
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mimo střed vrtu vlivem kaverny, křivosti vrtu a podobně. Při použití navaděčů  se musí 

vnější průměr přizpůsobit průměru vrtu. 

 

 

Obr. 9   Chytací trn dlouhý a chytací trn s navaděčem (Industrialexport S.A., 

OILFIELD EQUIPMENT, CONDENSED CATALOG 1992–1993) 

 

 

3.2.2.2    Chytací raky  
 

Mají podobný princip jako overshoty jen s tím rozdílem, že se s nimi chytá nářadí za 

vnitřní průměr a nesmí se s nimi nikterak bouchat ani třepat. Slouží pouze k vytažení 

nářadí. Uchycení nářadí pomocí raků je způsobeno zaklíněním nožů mezi tělo raka a 

chytací nářadí. Rozdíl mezi jednotlivými druhy raků je dán jednak jejich konstrukcí, ale 

také tím k jakému druhu nářadí jsou určeny.  
 

• Neuvolnitelný rak – jeho pracovní část tvoří dva nože. Jeden se pohybuje 

rovnoběžně s osou těla a druhý se pohybuje po loži, které je pod úhlem 5° - 7° od těla osy. 

Princip je patrný z obrázku 10. Neuvolnitelný rak se povoluje v opačné poloze rak dole – 

vytažené nářadí nahoře. 
 

• Uvolnitelný rak – pracovní část tvoří kuželová spirála, na které je volně 

našroubován basket, jenž se při chytání nářadí zasouvá a když začneme tahat havarované 

nářadí z vrtu, basket se vklíní mezi stěnu havarovaného nářadí a vnitřní kuželovou spirálu. 

Uvolnitelný rak pak povolíme otočením doleva a opačným tahem (obr. 11). 
 

• Rak pro vrtné tyče – je pevnější konstrukce, má delší nože a je to nejdelší typ 

raků. Jejich použití je určeno k vytažení pouze vrtných tyčí (obr. 12). 
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• Pažnicový rak – slouží pro vytažení pouze pažnic, od raků na vrtné tyče se liší 

kratšími noži i kratší délkou k jeho průměru (obr. 12). 
 

• Hydraulický rak – má odlišnou konstrukci od předchozích raků a slouží pro 

chytání pažnic pouze 9 5/8“ tj. 244,5 mm až 13 3/8“ tj. 339,7 mm (výrobce Baker Oil 

Tools). K rozevření nožů, které mají za úkol zaklínit se do chytaných pažnic, dochází 

zatlačením pístu uvnitř těla raku výplachem do prostřední části pod noži, tím se nože 

vysunou a zachytí pažnice. K uvolnění z pažnic slouží pružina, jenž je umístěna ve spodní 

čísti pod pístem, která zasune píst zpět do původní polohy, pokud tlak výplachu klesne pod 

určitou hodnotu. 

 

 

                     

Obr. 10   Neuvolnitelný rak    Obr. 11   Uvolnitelvý rak Bowen    

 (vlastní fotografie, 2005)        (vlastní fotografie, 2005)       

 

 

 

Obr. 12   Rak pažnicový (vlevo) a tyčový (vpravo) od firmy GOTCO  

(www.gotco-usa.com, 2005) 
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3.2.3   Řešení komplikací na počvě vrtu pomocí cirkulace výplachu 
  

3.2.3.1    Chytací magnety  
 

Slouží k zachycení kovových částí ve vrtu či výplachu. Používají se zpravidla 

k vyzvednutí kovových částí z počvy vrtu. Skládají se z krátkého ocelového tělesa 

zakončeného ve spodní části v tvaru korunky a uvnitř této části je zabudován magnet. Do 

vrtu se zapouští na vrtných tyčích. V blízkosti počvy vrtu se začne s opatrnou rotací a 

minimálním zavrtáním do počvy vrtu (několik cm). Tím se drobné kovové předměty uchytí 

k magnetu a začne se vytahovat nářadí. Účinnost permanentního magnetu je relativně 

omezená vlivem vyšší měrné hmotnosti výplachu a teploty vrtu. 

Další možností je použití magnetu v tzv.  „žlabu“  komína, kde se na něm zachytávají 

drobné železné špony a piliny, které jsou unášeny výplachem při frézování na síta.  

Existuje ještě tyčový magnet používaný v průběhu frézování kovových částí ve vrtu 

(Baker Oil Tools, 2001). Je tvořen válcovým tělem u připojovacích závitů mírně 

rozšířeným. Tento rozšířený rozměr slouží k dotažení na požadovaný kroutící moment. 

Prostřední část je užší, do těla jsou vloženy magnety v celé délce, které mají za úkol 

zachytávat ocelové piliny a špony, vznikající při frézování. Tyto magnety jsou vyměnitelné 

a pomáhají udržet čistý výplach od kovových nečistot. Do vrtné kolony bývá magnet 

našroubovaný mezi frézovací nástroj a zátěžky. Baker Oil Tools vyrábí pouze tři rozměry, 

kde vnější průměr tyčového magnetu odpovídá zátěžkám 4 ¾“ tj. 120,6 mm, 6 ½“  tj. 

165,1 mm a 8“ tj. 203,2 mm.        

 

3.2.3.2    Otisky  
 

Jsou mechanické nebo olověné. Jejich použití má informační charakter. Vykreslují 

situaci v místě hlavy uvázlého nářadí nebo na počvě vrtu. 
 

� Mechanické – na pracovní části otisku (spodní plocha) jsou válečky průměru 2 až 

5 mm v co největším počtu, aby byl otisk ve vrtu co nejvěrohodnější. Když se sjede s tímto 

otiskem do vrtu, v místě, kde je překážka se válečky zatlačí. Podle zatlačených válečků je 

patrné, jaký předmět je v místě zjišťování. Výhodou tohoto otisku je, že se válečky 

vytáhnou do původní polohy a otisk se může použít znovu. Nevýhoda spočívá v neúplném 
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vykreslení tvaru na čele otisku, což je způsobeno nedostatečným pokrytím válečků na čele 

otisku. Tyto otisky se velice málo používají. 
 

� Olověné – pracovní plocha otisku je tvořena hrubší olověnou vrstvou. Olovo je 

roztaveno na spodní části ocelového těla otisku a následně osoustruženo na požadovaný 

průměr. To má značnou výhodu v přesném vykreslení v místě komplikace. Slouží pouze 

k jednomu použití, pak se musí otisk znovu opravit roztaveným olovem a po vystydnutí se 

osoustruží olověná část do požadovaného tvaru.  

   Otisky se mohou spouštět do vrtu k místu komplikace na ocelovém laně nebo na 

tyčích. Mají různé tvary, ale jejich úloha je společná – ověřit stav hlavy nářadí, polohu 

předmětu na počvě apod. 

 

3.2.3.3    Vysavač počvy (Junk Basket)  
 

Nářadí používané na čištění počvy vrtu. Toto havarijní nářadí se vyrábí ve dvou 

provedeních.  

• Bez obtokového ventilu  (mechanický) – při zatížení a otáčení se spadený nebo 

uvolněný materiál nasouvá do vnitřního otvoru přes klapky, které neumožňují zpětné 

vypadnutí uchyceného materiálu (obr. 13). 

• S obtokovým ventilem – je využíváno opačné cirkulace výplachu na počvě vrtu, která 

je způsobena ventilem v horní části vysavače. Vhozením kuličky do vnitřního průměru a 

jejím dosednutím do sedla ventilu se změní směr proudění výplachu (obr. 13).  

        

Výplach napomáhá k naplnění vnitřního prostoru „Junk Basketu“ materiálem, který 

překáží na počvě vrtu. 
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Obr. 13   Junk Basket včetně obtokového ventilu (vlevo), bez obtokového ventilu 

(vpravo), (www.gotco-usa.com, 2005) 

 

Legenda: Top Sub – horní přechod; Cup – hrdlo; Steel Ball – ocelová kulička; Seat – 

sedlo; Barrel – plášť; Catcher – chytač; Shoe – pata; Upper Catcher – horní chytač; Lower 

Catcher – spodní chytač. 

 

3.2.4   Frézování a obvrtávání 
 

3.2.4.1    Frézy  
 

Slouží k frézování předmětů na počvě vrtu i v celém průběhu vrtu, na úpravu hlavy 

utržené vrtné kolony. Jsou různé typy konstrukcí (obr. 15). Liší se tvarem těla, tvarem 

pracovní plochy, velikostí a typem připojovacích závitů (maticový nebo čepový). Pracovní 

plocha je vyrobena naletováním tvrdokovové drtě,  destiček nebo roubíků. Drť i destičky 

jsou různých rozměrů. Roubíky mají odlišnou velikost i tvar. V zásadě platí u roubíků 

hlavní rozdělení. Roubíky pro frézování hornin nemají žádnou ostrou hranu oproti 
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roubíkům, jenž jsou určeny pro frézování kovových předmětů ve vrtu. V současné době se 

upouští od destiček větších rozměrů, poněvadž se občas stalo, že některé destičky se 

odlouply z těla frézy, spadly na počvu vrtu a tím nastal problém co s nimi. Navíc výroba 

destičkových fréz je mnohem náročnější než výroba fréz s tvrdokovovou drtí (obr. 14). 

Výroba není tolik náročná, je jen založena na rutinní práci svářeče. Ten letuje drť 

z tvrdokovových tyčinek na ocelové tělo frézy v takových tvarech, jaké jsou požadovány 

odběratelem. Dříve se používala jemnější drť (1/16“ tj. 1,6 mm, 1/8“ tj. 3,2 mm), ale 

v současné době se používá nejčastěji drť hrubá, která má velikost zrn ¼“ tj. 6,3 mm až ½“ 

tj. 12,7 mm. Výsledkem při frézování je rychlejší postup, odběrem větší třísky z materiálu, 

který frézujeme. Musíme však zajistit, abychom při frézování nepoškodili pažnicovou 

kolonu. Tomu zabráníme použitím vhodných centrátorů, které umístíme tak, že první 

centrátor bude těsně nad frézou a další jeden nebo dva výše v rozmezí dvou až pěti metrů. 

Sestavy centrátorů se skládají dle požadavků při řešení příslušné komplikace. Používají se 

centrátory délek 1 až 2 metry a ve vyjímečných případech i delší. Liší se tělem, tvarem 

listů a použitým návarem. 

 

o Integrální centrátor je tvořen z jednoho kusu materiálu, kdy jsou žebra 

vyfrézovaná z jednoho materiálu. 
 

o Šroubované centrátory se skládají ze tří částí: spodní, střední a vrchní. Spodní a 

vrchní část je tvořena připojovacími závity k vrtné koloně. Tyto dva díly jsou 

společně uprostřed sešroubovány a v místě jejich spojení je nalisovaná prostřední 

část, která má na vnějším průměru pracovní část tvořenou žebry s naletovaným 

tvrdokovem (tzv. slíva). Hlavní nevýhodou těchto centrátorů je cena a problémy 

s opravou vadných pracovních ploch. 
 

o V poslední řadě se používají centrátory, které mají na válcové tělo navařeny pásy 

listů, na kterých je naletovaný tvrdokov. 

 

Tvary listů jsou buď rovné s osou centrátoru a nebo pootočené o 15° až 35° ve směru 

pravé šroubovice. Ty s pootočenými listy by se měly ve svislém směru ve vrtu překrývat a 

tvořit kružnici (360°). Také se liší tvarem tvrdokovového povrchu. Buď je povrch rovný 

válcový (v celé délce listu), nebo je povrch listu „bombírovaný“ (největší průměr je 
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uprostřed listu a směrem ke krajům se průměr zmenšuje). Největší rozměr centrátoru je 

vždy broušený! Pokud však není broušený a z listů vystupují roubíky či tvrdokovová drť, 

není to již centrátor nýbrž žebrová fréza (má navíc, na rozdíl od centrátorů užší listy a 

tvrdonávar většinou ze všech stran listů).  

Centrátory mají za úkol centrovat vrtnou kolonu, aby se nepřilepila na stěnu vrtu a 

frézy slouží k přibírání nebo k frézování. Při frézování dochází ke vzniku špon, které jsou 

na povrch vynášeny výplachem v mezikruží. Pokud však výplach těžší špony nevynese, 

používají se frézy s kalovkou nebo samostatné kalovky, které zachytí těžší špony do 

kalovky, jenž je umístěna co nejblíže k pracovní části frézy. 

Existují různé typy fréz. Liší se jak svým tvarem těla frézy, tak i tvarem naletované 

tvrdokovové drtě a v neposlední řadě i typem použitého tvrdokovu (jemná nebo hrubá 

tvrdokovová drť, různé typy roubíků). 

 

 

Obr. 14   Tyčinka s tvrdokovovou drtí ½“ tj. 12,7 mm (vlastní fotografie, 2004) 

 

                      

Obr.15   Různé druhy fréz: čelní, hrušková, pilotní, čelní kombinovaná (www.gotco-

usa.com, 2005) 

 

3.2.4.2    Obvrtávací korunky a roury  
 

Používají se tam, kde potřebujeme odvrtat určité mezikruží (nejčastěji při závalech). 

Obvrtávací roura je pažnice bez objímek. Při sešroubování několika obvrtávacích rour 
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získáme kolonu s konstantním vnějším i vnitřním průměrem. Obvrtávání se provádí dvěmi 

způsoby. Při jednoduchém obvrtávání se nejprve obvrtá část kolony a pak se instrumentuje 

trnem nebo nůžkami, popřípadě i jiným chytacím nářadím pravým nebo levým. 

Dokonalejší způsob je při obvrtávání vrtné kolony, kdy se do sestavy s levými 

obvrtávacími rourami a do jejich hlavy našroubuje levý trn. Vše je zavěšeno na levých 

tyčích. Při obvrtávání se nasouvá hlava uchyceného nářadí na levý trn a odšroubovává se. 
 

o Obvrtávací korunka – je nástroj, kterým se odstraňuje komplikace. Podle druhu 

komplikace se používají různé typy korunek (Obr. 16). Tyto typy korunek a jejich tvary se 

volí v závislosti – co se bude obvrtávat. Jemnější drť se zuby je vhodná tam, kde je málo 

prostoru a nebo se obvrtávají naplavené písky. Hrubší drť je vhodnější i na obvrtávání 

železa a např. pískovců. Konstrukce obvrtávací korunky je následující. Na spodní části je 

naletovaná tvrdokovová drť (s hrubou nebo jemnou drtí a tvarem dle požadavku 

odběratele). Tato drť však musí být letována na narušenou spodní válcovou část (vyvrtané 

otvory, jakékoliv zářezy bruskou atd.) a to proto, aby byla dostatečně zajištěna soudržnost 

naletované drtě. Platí zde pravidlo: „Čím větší použitá zrna drtě tím větší otvory nebo 

zářezy ve spodní části polotovaru, kde bude drť letována.“. Tvrdokovová drť je nanášena 

vždy na spodní hranu a pak dále natažena na vnější nebo vnitřní průměr korunky o výšce 

20 až 50 mm, popřípadě na obě strany. Jestliže však uvažujeme použít obvrtávací korunku 

k obvrtávání v pažnicové koloně, musíme ji opatřit centrovacím prstencem o 1 až 3 mm 

větším než je vnější průměr tvrdokovu na vnějším průměru korunky. Tímto znemožníme 

profrézování korunky přes pažnice (tzn. vyjetí z pažnicové kolony). 
 

o Obvrtávací roura – je vlastně pažnice různých délek a stejného průměru jako obvrtávací 

korunka. Délka sešroubovaných obvrtávacích rour s korunkou udávají délku, kterou 

můžeme obvrtávat mezikruží v místě komplikace. Pokud bychom tuto délku překročili, 

nasedli bychom na vnitřní průměr obvrtávací hlavy. 
 

o Hlava – je přechod, který je spojovacím elementem mezi vrtnými tyčemi a 

obvrtávacími rourami. 
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Obr. 16   Obvrtávací korunky (BOWEN TOOLS, Inc., Houston, Texas, 

GENERAL CATALOG 1996-1997) 

 

3.2.4.3    Kalovky  
 

Jsou zařazeny do kolony co nejblíže k počvě vrtu ihned nad pracovní nástroj, kterým 

jsou většinou jakékoliv druhy frézy. Mají totiž za úkol zachytávat železné piliny a špony, 

které jsou pro výplach těžké, a není možné je vynést nahoru. Kalovky se používají při 

frézování jakéhokoliv železného materiálu ve vrtu. Běžné délky kalovek jsou 500 až 800 

mm, ale pokud je potřeba, může se vyrobit kalovka například z vrtné tyče a pažnice, kdy 

její délka pak činí i několik metrů. Například při frézování pažnic na vrtu Uhřice 8 byla 

délka kalovky až 7 metrů. 

 

3.2.4.4   Rourořez   
 

Je vnitřní nebo vnější, podle polohy řezacích nožů. Slouží k odřezání pažnic ve vrtu. 

Tento nástroj se skládá ze stíracího bloku, klínové části na usazení rourořezu, hlavní 

pružiny, která pomáhá udržet rovnoměrný posun nožů a klínových bloků, jenž vysouvají 

nože a drží je vysunuté během řezání pažnic. Rourořez se zapouští do vrtu na vrtných 

tyčích, nůžkách a zátěžkách s centrátory. Zapustí se do stanovené hloubky, kde mají být 

pažnice odřezané, potom se usadí pomalým otočením doprava při mírném popouštění vrtné 

kolony. Stírací bloky zabraňují rotaci rourořezu a současně se uvolňuje automatické dno 

upínacích čelistí. Při dalším popouštění vysune kužel klíny na uchycení v pažnicích. Trn 

při dalším postupu směrem nahoru vytláčí nože, které se při rotaci nářadí zařezávají do 

pažnice. 
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Rourožez se uvolňuje povytažením nářadí o 30 až 40 cm, tím se zasune upínací čelist 

a nářadí může být tažené nebo popouštěné. 

Před zapouštěním je nutné zkontrolovat rourožez a jeho funkci. Změřit rozměr 

rozevřených nožů, zdali odpovídá pažnicím a jejich síle stěny. Také se musí zkontrolovat 

uvolnění automatického dna nástroje. Během prací s rourořezem se musí dbát na tyto 

zásady: 

o zapouštět a vytahovat rourořez v zavřeném stavu; 

o během vytahování rourořezu se nesmí otáčet s nářadím doprava ani doleva; 

o při přidání každého pásu vrtných tyčí pozdvihnout nářadí nejméně o 1 m, čímž se 

ověří, že rourořez je zavřený; 

o po zapuštění na stanovené místo řezání doplnit vrt i mezikruží výplachem; 

o usazování se prování otočením nářadí doprava a mírným popouštěním; 

o otáčet plynule, aby se nepoškodily nože; 

o před vlastním řezáním propláchnout přes rourořez. 

 

Odřezání pažnic poznáme z mírného otřesu věže, na poklesu hladiny výplachu 

v mezikruží. Nutno ještě dodat, že místo řezu se vždy volí tak, aby nezasahoval do objímek 

pažnic (spojníku). Místo řezu vybereme podle pažnicové listiny.  

Po ověření, že pažnice jsou odřezané, se vytáhne rourořez, demontuje ústí vrtu, 

uvolní se klíny na pažnicích v základní přírubě a vytáhne se kolona uřezaných pažnic 

(Schneiderwind, 1976).  

 

3.2.5    Doplňkové nářadí a prostředky 
 

3.2.5.1    Nůžky  
 

Jsou pokládány za havarijní nástroj k likvidaci havárie uchyceného vrtného nářadí. 

V poslední době, zejména při rostoucích nákladech na provoz vrtných souprav, se začínají 

nůžky umisťovat přímo do kolony vrtného nářadí (mezi zátěžky, nebo zátěžky a vrtné 

tyče). Jsou to vrtné hydromechanické nůžky. Existují dva způsoby uvolňování nářadí při 

závalech s použitím nůžek. Prvním typem jsou nůžky, které „bouchají“ jen směrem 

nahoru, kdežto druhý typ má možnost „bouchat“ nahoru i dolů. To záleží na konstrukci 

nůžek. Než se však použijí, musí být odzkoušeny na testovací stolici, kde se vyvolá tah a 
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stopuje se, za jak dlouho bouchnou a za jakého zatížení. Totéž se opakuje při stlačení. 

Naměřené hodnoty musí odpovídat tolerancím hodnot, které udává výrobce nůžek a jednak 

slouží jako orientační pomůcka při odstraňování uchyceného nářadí. Nůžky můžeme ještě 

rozdělit podle způsobu, kterým vyvolávají bouchnutí. Jsou to hydraulické, mechanické a 

hydromechanické nůžky. Hydraulické nůžky pracují na principu přetečení hydraulického 

oleje z jedné komory do druhé, kdy v určitém okamžiku dochází k bouchnutí. Mechanické 

nůžky zase překonávají odpor pružin. Jakmile ho překonají, nastává bouchnutí. A nakonec 

hydromechanické, které jsou kombinací obou dvou způsobů (viz. příloha č. 3). 

Hydraulická část bývá umístěna v horní polovině a mechanická část ve spodní. 

Hydraulická sekce pracuje na principu přetečení hydraulického oleje z jedné komory do 

druhé, kdy v určitém okamžiku dochází k „bouchnutí“ (obr. 17). Mechanickou sekci tvoří 

soustava pružin. Když se překoná jejich předpětí, nastává „bouchnutí“. 

 

Obr. 17  Hydromechanické nůžky 6 ½“ tj. 165,1 mm Griffith (vlastní fotografie, 2006) 

 

3.2.5.2   Přechod „bumper sub“  
 

Je to havarijní nářadí, které umožňuje pohyb ve směru podélné osy nářadí. Vyrábí se 

dva typy. Jeden, používaný pouze při řešení komplikace (fishing bumper sub) a druhý, 
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používaný již při započetí prací s vrtnou kolonou (drilling bumper sub). Je používán ve 

vrtné koloně během veškerých prací spojených s hloubením, vystrojením vrtu, ale i při 

komplikacích.  

Je to jednoduché a spolehlivé nářadí použitelné pro četné chytací operace. Může být 

použit za maximálního dovoleného kroutícího momentu (udává výrobce) a plné cirkulace 

výplachu. Má jednoduchou konstrukci pro patřičné opravy a údržbu. Skládá se z pěti částí: 

horní přechod, plášť, úderník se spodním přechodem, plášť úderníku a kluzné ložisko. 

Standardní délka 20“ tj. 508 mm umožňuje dobrou manipulaci. Přechod je složen z pevné 

části (spodní) a pohyblivé části (horní). Horní část, kterou se vyvozují údery směrem 

nahoru i dolů, se pohybuje ve vertikální poloze v úseku cca 200 mm (dle rozměru 

přechodu; vzdálenost a zatížení udává výrobce). Jejich použití je pro řešení komplikací 

úderem nahoru, dolů nebo slouží jako pomocné nářadí při uvolňování a chytání hlavy 

kolony (HOMCO, Oilfield Services And Manufactured Products, 2001). 

 

3.2.5.3   Bezpečnostní spojník  
 

Je nářadí, které se umisťuje do vrtné kolony co nejblíž k havarijnímu nástroji, 

abychom mohli  kdykoliv rozšroubovat kolonu a vyhnuli se jakýmkoliv dalším problémům 

při řešení komplikace. Používá se při řešení komplikací 

s havarijním nářadím tak, abychom mohli kdykoliv se jednoduše 

rozpojit a opětovně spojit. Umožňuje snadné a rychlé spojení či 

rozpojení s vrtnou kolonou v průběhu odstraňování komplikace. 

Bezpečnostní spojník (obr. 18) rozšroubujeme opačnými 

otáčkami, kdy se překoná odpor pružiny (u některých typů 

střižný kolík, zámek) a následně se pokračuje k úplnému 

rozšroubování bezpečnostního spojníku. Tento spoj je tvořen 

velmi hrubým závitem, to aby nedošlo k jeho porušení při 

opakovaném několikanásobném sešroubování ve vrtu.  

 

Obr. 18  Bezpečnostní spojník Upetrom (Industrialexport S.A., 

OILFIELD EQUIPMENT, CONDENSED CATALOG 1992–1993) 
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3.2.6    Nářadí a zařízení zabezpečující narůstající tlak 

 

3.2.6.1    Hydraulické preventry   
        

Jsou součástí ústí vrtu společně se základními a redukčními přírubami, napájecím 

potrubím, manifoldem, těsnícími kroužky, ovládacími stanicemi a ovládacími pulty. Celý 

tento komplex chrání vrt při vrtání, ale i v průběhu závěrečných prací. Ústí vrtu musí 

splňovat tyto podmínky: 

 

o umožnit zavěšení příslušné pažnicové kolony; 

o utěsnit mezikruží s předcházející pažnicovou kolonou; 

o umožnit umístění preventrového zařízení. 

 

V závislosti na podmínkách vrtání a konstrukci vrtu jsou různé sestavy ústí vrtu od 

jednoduchých, přes složité až po speciální. 

Preventrová soustava na příslušné přírubě pažnicové kolony musí splňovat: 

• udržet nastupující tlaky na ústí vrtu pod kontrolou; 

• umožnit úplné uzavření vrtu za jakékoliv situace; 

• umožnit tahání vrtných tyčí z vrtu, i když je vrt pod tlakem; 

• umožnit zapuštění vrtných tyčí do vrtu pod tlakem při použití více preventrů; 

• umožnit čerpání kapaliny do uzavřeného vrtu nebo z vrtu odčerpávat 

regulovatelným způsobem (pod příslušným protitlakem kapalin nebo plynů); 

• umožnit uzavření mezikruží mezi kolonou pažnic ve vrtu a vrtnými tyčemi, 

čerpacími trubkami jako i zapuštěnými pažnicemi; 

• umožnit uzavření vrtu v případě, kdy ve vrtu není žádné nářadí; 

• umožnit uzavření i nekruhového nářadí a těles pomocí hydrilů (Strniště, 1982). 

 

Preventry dělíme: 
 

• Horizontální - čelisti se zavírají posuvem v horizontálním rovině, při zavřeném stavu 

je zakázáno otáčení a posouvání kolony v jakémkoliv směru, na každý rozměr kolony musí 

být použity čelisti stejného rozměru; 
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o single – samostatný preventr s jedněmi posuvnými čelistmi; 

o double – dvojitý preventr s jedním ocelovým pláštěm, má dva páry posuvných 

čelistí (plné dole a rozměrové nahoře); 

o triple – trojitý preventr se všemi druhy čelistí (rozměrové, plné a střižné; obr. 19). 
 

Tyto tři druhy preventrů se mohou na ústí vrtu jakkoliv kombinovat. Čelisti jsou pro každý 

typ a rozměr preventru odlišné. Většinou existují od plných až po nejbližší hlavnímu 

průchozímu rozměru preventru. Skládají se ze dvou protichůdných kovových půlměsíců, 

ve kterých je přišroubováno gumové těsnění patřičného rozměru. V MND Hodonín se 

používají tyto rozměry plné, 1,9“ tj. 48,26 mm, 2 3/8“ tj. 60,3 mm, 2 7/8“ tj. 73 mm, 3 ½“ tj. 

88,9 mm, 4 ½“ tj. 114,3 mm, 5“ tj. 127 mm, 6 5/8“ tj. 168,3 mm, 7“ tj. 177,8 mm,  7 5/8“ tj. 

193,7 mm, 9 5/8“ tj. 244,5 mm a 13 3/8“ 339,7 mm (příklady čelistí obr. 21). Hydraulický 

preventr Shaffer s použitím střižných čelistí v praxi (obr. 20). 
 

• Vertikální (univerzální) - čelist se zavírá posuvem ve vertikálním směru, při zavřeném 

stavu neumožňuje otáčení vrtné kolony a pro jeden typ preventru existuje jeden univerzální 

rozměr čelisti. Ta má pracovní rozsah od plného sevření (0“ tj. 0 mm) až po jmenovitý 

průchozí otvor preventru. Proto je možné uzavřít vrt se zapuštěnou unášecí tyčí, vrtnými 

trubkami v kterémkoliv místě, v přechodech i zátěžkách (obr. 22). Umožňuje také pomalé 

tažení i zapouštění kolony. Používá se v kombinaci s hydraulickým preventrem, kdy bývá 

vždy namontován nad ním. 
 

• Rotační - používá se při vrtání s vzduchem nebo plynem a při vrtání s regulovatelným 

tlakem na ústí (obr. 23). Dále se používá při vrtání s nepřímým proplachováním při tlacích 

ve vrtu do 14 MPa a otáčkách nářadí do 150 ot.min-1. Při vrtání s kontrolovaným tlakem 

umožňuje: 

o vrtat s výplachem menší měrné hmotnosti, co zvyšuje rychlost vrtání a snižuje 

pístovací efekt; 

o udržovat plyn postupující do sondy pod tlakem a tím zmenšit jeho objem; 

o začít vrtat bez upravování výplachu a vypláchnout plynovou bublinu (Strniště, 

1982). 
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Obr. 19   Horizontální preventr Shaffer – Triple(NL SHAFFER, 1988 – 1989 GENERAL 

CATALOG, Pressure Control Shaffer Equipment, CATALOG SPC-901) 

 

Obr. 20   Schéma postupu ustřižení kolony. Shora: otevřené střižné, zavírání střižných čelistí a 

deformace vrtné tyče, nakonec ustřižení vrtné tyče, CATALOG, Pressure Control Shaffer 

Equipment, CATALOG SPC-901)  

 

         

 

Obr. 21   Čelisti do horizontálních preventrů Shaffer, zleva: plná čelist typ Sentinel II 9“ 

tj. 228,6 mm 3M; čelist typ Sentinel II 7 1/16“ tj. 179,4 mm 3M – 2 7/8“ tj. 73 mm; střižná čelist 

Typ 72 (NL SHAFFER, 1988 – 1989 GENERAL CATALOG, Pressure Control Shaffer 

Equipment, CATALOG SPC-901) 
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Obr. 22   Vertikální preventr Shaffer Spherical a těsnění (NL SHAFFER, 1988 – 

1989 GENERAL CATALOG, Pressure Control Shaffer Equipment, CATALOG SPC-901) 

 

 

 

 

Obr. 23   Rotační preventr Shaffer Type 79 (NL SHAFFER, 1988 – 1989 GENERAL 

CATALOG, Pressure Control Shaffer Equipment, CATALOG SPC-901) 
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3.2.6.2   Insidepreventr   
 

Toto nářadí, které se používá k uzavření vnitřního průměru vrtné kolony (erupce, 

výrony plynů nebo ropy). Musí být k dispozici přímo na rotačním stole.  Nebývá 

našroubován na vrtné koloně při běžných pracích. Když však nastane erupce nebo výron, 

musí být ihned našroubován v otevřené poloze do spojníku vrtné 

tyče. Tato poloha umožňuje proudění přes vnitřní průměr. Jakmile 

insidepreventr (obr. 24) dotáhneme požadovaným kroutícím 

momentem, povolíme pojistku držící zajišťovací mechanismus a 

vnitřní průměr celé vrtné kolony se uzavře. Zavíracím elementem je 

hřídel se zabroušeným čelem a pružinou, protikus tvoří zabroušená 

plocha v horní části těla insidepreventru společně s těsněním na 

požadovaný tlak. Toto zařízení s povolenou pojistkou musí být 

vždy uzavřené, což zajišťuje pružina. Při otevřené poloze se 

překonává tuhost pružiny. Charakteristickým rozměrem je čepový 

připojovací závit a tlak, do kterého se může toto havarijní nářadí 

používat. 

 

Obr. 24   Insidepreventr (www.natoil.com, 2005) 

 

Legenda: Release Rod – volná tyč se sedlem, Rod Lock Screw – pojistný šroub, Release 

Tool – volná matice, Upper Sub – horní část, Dart Seat – sedlo, Dart „O“ Ring – těsnění 

sedla, Dart – těleso sedla, Spring – pružina, Lower Sub – spodní část. 

 

3.2.6.3   Kulové ventily (kelly cock)   
 

Slouží ke stejnému účelu jako insidepreventry, jen s tím rozdílem, že jsou 

našroubované na unášecí tyči. Existují dva typy (obr. 25). Horní nebo spodní kulový Od 

sebe se liší tvarem i závitem. Horní kulový ventil má válcovitý tvar, uprostřed 

se zvětšeným průměrem a levými závity. Kdežto spodní kulový ventil má pouze válcovitý 

tvar. Zavíracím elementem je uprostřed vnitřního průměru koule, která je provrtaná na 

shodný vnitřní průměr jako vnitřní průměr kulového ventilu. Koule se ovládá pákou a má 
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dvě polohy pootočené o 90°. Při poloze otevřeno je vnitřní průměr kulového ventilu zcela 

průchozí. Pootočíme-li klikou, otáčíme kouli o 90°, vnitřní průměr se úplně uzavře. 

    

Obr. 25   Kulový ventil spodní a horní (www.natoil.com, 2005) 

 

Legenda: Body – tělo, Seal Ring – těsnění, Seat „O“ Ring – o-kroužek (těsnění), Seat – 

sedlo, Grease Fitting – teflonové těsnění, Ball – koule, Spring – pružina, Body „O“ Ring – 

těsnění na závitě kulového ventilu, Operating Stem – unašeč, Stem „O“ Ring – těsnění na 

unašeči, Sub – spodní část. 

 

3.2.7   Pomocné a napravovací nářadí 

 

3.2.7.1    Fréza Section Mill  
 

Tato fréza, která se používá pro frézování pažnic v pažnicové koloně v určité 

hloubce od – do (obr. 26). V pažnicích se odfrézuje interval např. 850 – 885 m, po vytažení 

této frézy se použije rozšiřovač, kterým se rozšíří vrt v tomto intervalu na průměr 11“ 

279,4 mm. Tyto práce se provádějí při otevření nového obzoru v již zprovozněném vrtu, 

kde je více obzorů. Avšak použití této frézy je možné i pro řešení komplikací spojených 

s rozšroubováním pažnic. Může se totiž stát, že se pažnice rozšroubuje a bude překážet 
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dalšímu postupu. Efektivní způsob jak tuto rozšroubovanou pažnici odfrézovat je použití 

frézy Section Mill (obr. 26). Ta má tu výhodu, že ji zapustíme do pažnic ve složeném stavu 

(ramena jsou schovaná) a v místě, kde se bude rozšroubovaná pažnice frézovat, výplachem 

roztáhneme ramena s roubíky a zatížením způsobeným zátěžkami společně s rotačním 

pohybem stolu pomalu začneme pažnice frézovat. Železné piliny jsou unášeny výplachem, 

zachytávány kalovkou a v poslední řadě vytaženy magnetem. Tyto frézy jsou opatřeny 

třemi nebo šesti noži, na kterých jsou naletovány roubíky (obr. 26). Roubík řeže materiál 

krajní hranou. Vystouplá část má za úkol, lámat řezané špony na menší části, aby byl 

výplach schopen co největší množství vynést nahoru.  

 

 

        

 

Obr. 26  Fréza Section Mill, uprostřed a vpravo dole princip řezání pažnic a vpravo nahoře 

roubíky používané pro řezání železného materiálu (Baker Oil Tool, 2001) 
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3.2.7.2   Hydraulický kloub  
 

Je zařízení, které slouží k uchycení hlavy vrtné kolony v nezapaženém vrtu tzv. 

kaverně. Jeho konstrukce se skládá z pevné horní části a spodní části s kulovým uložením, 

jenž dovoluje vytočení do strany ze svislého směru (obr. 27). To umožní lepší chytání 

nářadí v kavernách a „open holech“. Při řešení komplikací se na spodní čepový závit 

našroubuje chytací nářadí (overshot, trn, zvon atd.) společně s navaděčem. Používá se 

krátký nebo dlouhý navaděč. Ten umožňuje lehčí zachycení havarované hlavy vrtné 

kolony v kavernách. Hydraulický kloub můžeme také nahradit zakřivenou vrtnou tyčí. 

 

Obr. 27   Hydraulický kloub Bowen (BOWEN TOOLS, Inc., Houston, Texas, 

GENERAL CATALOG 1996-1997) 

 

 

3.2.7.3   Válcovačky  
 

Jsou jednoduchá nářadí pro obnovení vnitřního průměru kolapsovaných nebo 

promáčknutých pažnic. Konstrukce válcovaček je velmi jednoduchá. Skládá se z těla, kde 

ve vrchní části je závit a směrem dolů jsou tři válečky. Horní je souhlasně s osou těla 

válcovačky a prostřední se spodním válečkem jsou mírně od osy těla, avšak rovnoběžně 

s touto osou. Ve spodní části je pak naváděcí špice. Válcovačky se zapouští na vrtných 

tyčích a rotačním způsobem se opravuje místo zdeformované pažnice. Každý rozměr 

válcovačky odpovídá jednomu rozměru pažnic a její síle stěny. U novějších typů 

válcovaček se mohou podle síly stěny vyměňovat pouze válečky. 
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3.2.7.4   Scraper  
 

Toto nářadí používané k očištění vnitřního průměru kolony pažnic. Ta může být 

neprůchodná z důvodu usazeného cementu, parafínu nebo po perforaci pažnic. Scrapery 

mají tvar válce, ze kterého vystupují nože a jsou uspořádány tak, aby pokryly celý obvod 

v několika řadách (obr. 28). Jsou různé konstrukce scraperů a používaných nožů. Scrapery 

vyráběné americkou firmou Bowen, mají jednotlivé nože v několika řadách pootočených o 

30° a mechanismem pro udržení nožů ve vysunuté poloze je gumový válec naplněný 

výplachem. Tento scraper se může používat bez ohledu na směr nožů, poněvadž tvar nožů 

je z obou stran shodný. Naproti scraperům vyrobeným rumunskou společností Upetrom, 

jenž se mohou používat pouze jedním směrem. Profil nožů má tvar pilového listu a 

umožňuje jedním směrem čištění a opačným směrem se při jakékoliv překážce zasunou. 

Překoná se tuhost pružin, které drží nože ve vysunuté poloze. Jsou tvořeny třemi bloky ve 

dvou řadách vzájemně pootočené tak, aby byl jimi pokryt celý obvod čištěného průměru. 

Při běžných očišťovacích operacích se zapouští na vrtných nebo čerpacích trubkách. Pokud 

však předpokládáme větší odpor, použijeme k zvýšení účinnosti zátěžek. Může však nastat 

problém, že scraper se nepodaří zapustit. Pak nejprve zapustíme na vrtných tyčích nebo 

čerpacích trubkách hruškovou frézu (obr. 29). K očištění pažnic jí slouží žebra, které jsou 

vytvořené naletováním tvrdokovové drtě (obr. 14) a po vychladnutí jsou tato žebra 

broušena na soustruhu na průměr kalibrovacího trnu požadované kolony pažnic. 

 

Obr. 28   Scraper (vlastní fotografie, 2010) 

 

 

Obr. 29 Hrušková fréza (vlastní fotografie, 2008) 
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3.2.7.5   Harpuna 
 

Je spolehlivé a jednoduché účinné nářadí pro chytání elektrických kabelů a lan 

spadených nebo utržených ve vrtu. Jeho konstrukce je velmi jednoduchá.  Je to svařenec ze 

tří částí. Na maticovém spojníku je navařen dlouhý úzký trn, na kterém jsou po celé délce 

navařeny jednotlivé malé háčky. Dlouhý úzký trn bývá rovný, ale může být i různě 

zakřivený. Zapouští se do vrtu na vrtných nebo čerpacích trubkách.  

 

 

3.2.7.6   Zátěžky  
 

Používají se k odstranění komplikací, ke zvýšení efektivnosti a účinnosti některého 

havarijního nářadí (nůžky, přechod „Bumber sub“ atd.). Používají se  dva typy zátěžek. 

Hladké mají po celém těle tvar rovného válce. Používají se vesměs v pažnicích a při 

opravách sond. Druhou skupinu tvoří spirálové zátěžky, jenž mají po obvodu dvě spirály, 

které umožňují lepší proudění výplachu v mezikruží.  

 

 

3.2.7.7   Olejová lázeň  
 

Používá se při uvolňování uchyceného nářadí. Je to v případech, kdy se vrtá 

v kolektoru s nízkým ložiskovým tlakem. Výplach se začíná vsakovat do kolektoru a vrtná 

kolona je přitažena působícím tlakem na stěnu vrtu. Tento jev je označován diferenciálním 

uchycením nářadí. Pokud již tato situace nastane, musí se komplikace likvidovat 

v krátkém časovém horizontu (obvykle do 24 hodin). Jestliže se nepodaří nářadí do tohoto 

časového limitu uvolnit, ve většině případů zatuhne. Abychom tomu však zabránili, 

používá se olejová lázeň. Ta je tvořena nosným médiem a činidlem. Médiem bývá 

motorová nafta nebo ropa. Činidlo musí dodat olejové lázni správnou viskozitu, aby bylo 

schopno vniknout mezi stěnu vrtu a přilnuté nářadí. Pokud se mezi ně dostane, je 

pravděpodobnější možnost nářadí uvolnit. Olejová lázeň se vtláčí vnitřním průměrem vrtné 

kolony na počvu vrtu a mezikružím se vytláčí do místa uchycení. Současně s vtláčením se 

zkouší napínat vrtná kolona s nůžkami, jestli místo uchycení nepovolí.    
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3.2.7.8   Výbušniny  
 

Používání výbušnin se stalo součástí operací při uvolňování uchyceného nářadí při 

hlubinném vrtání. V současnosti se používají tři způsoby použití výbušnin při likvidaci 

havárií: 

Na rozšroubování vrtných tyčí – používá se torpédo a bleskovice; princip je 

založený na časově krátkém oslabení závitového spojení, poměrně malým množstvím 

výbušniny. A to tak, že v okamžiku výbuchu musí být vrtná kolona namáhána na krut 

v opačných otáčkách (u pravých tyčí – doleva, u levých  - doprava). 

Na ustřelení vrtných tyčí – tento způsob je nejkrajnějším řešením. Používá se 

v případě, kdy již není žádné jiné řešení komplikace. Kolona se ustřelí co nejblíže místu 

komplikace, prostor nad ustřeleným nářadím se zacementuje a vrtá se nový úhybový 

vrt. 

Na rozstřelení většího předmětu ve vrtu – používá se tehdy, když je na počvě vrtu 

například zaklíněné dláto nebo upadnuté válečky s roubíky. Tento předmět, pokud nejde 

vytáhnout běžnými chytači, se musí rozbít usměrněným osovým torpédem. Jednotlivé 

kusy se pak vytáhnou magnetem nebo odfrézují počvovou frézou.  
    
Při řešení komplikací, ale i technologických problémů, ve vrtech s použitím výbušnin 

je k dispozici několik typů torpéd a výbušnin. Proto při řešení konkrétního případu 

s použitím torpéda je důležitá volba správného typu torpéda a výbušniny, abychom 

úspěšně odstranili vzniklou komplikaci nebo technologický problém. Při volbě torpéda a 

výbušniny je důležité přihlédnout k následujícím parametrům (Schneiderwind, 1976): 

 

• rozměry torpédovaného objektu; 

• síla stěny torpédované vrtné kolony; 

• tlak prostředí v místě výbuchu; 

• teplota v místě použití; 

• charakteristika výkonu torpéda. 

 

Kulové ventily, insidepreventry a zařízení ústí vrtu musí být pravidelně 

kontrolováno v tlakových boxech, musí mít vystavený protokol o úspěšně provedené 

tlakové zkoušce. Bez tohoto protokolu se nesmí používat! 
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3.2.8   Geologická kontrola vrtání (GKV) 

Hlavním úkolem osádky laboratoře GKV na vrtu bude komplexní sledování průběhu 

vrtání s cílem poskytnout zodpovědnému geologovi, operátorovi i osádce vrtné soupravy 

maximum informací o vrtání.  

Jejich pracovníci budou mimo jiné zabezpečovat následující činnosti: 

1) Odběr a analýzu výplachových úlomků v intervalech stanovených geologickou částí 

projektu vrtu. 

2) Sledování a registraci následujících vybraných režimových a jiných parametrů: 

• tíha nářadí 

• přítlak na dláto (počítáno z tíhy nářadí) 

• otáčky rotačního stolu  

• průtočné množství výplachu (počítáno ze zdvihů čerpadel) 

• cirkulační tlak 

• kroutící moment při vrtání 

• hustota výplachu na vstupu a na výstupu z vrtu 

• objemy výplachu v nádržích a trip tanku 

• sledování doplňování výplachu při tažení (tzv. trip sheet) 

• poloha háku ve věži 

• rychlost vrtání 

• ekvivalentní váha výplachu při cirkulaci ECD 

• chytání a nasedání nářadí při tažení a zapouštění – tzv. overpull 

• výpočet d-exponentu 

• obsah a složení plynu v odplynu (Total Gas) 

• sirovodík v odplynu 

• sirovodík ve sklepě 

• na vyžádání: tlakové rázy ve vrtu během pohybu nářadí 
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3) Nastavení alarmů u následujících parametrů: 

• celkový objem výplach v nádržích  : alarm při příbytku 1m3  a  úbytku 1m3  

výplachu  

• rychlost vrtání    : alarm při zvýšení rychlosti vrtání o 15 m/hod 

• total gas :     : alarm při překročení 1 % plynu o odplynu 

• sirovodík v odplynu z výplachu : alarm při překročení 2 ppm 

• sirovodík ve sklepě    : alarm při překročení 5 ppm 

 

Rozdělení zodpovědností a součinnost mezi pracovníky GKV a MND Servisní  

• vedoucí laboratoře GKV nebo jeho zástupce prokazatelně seznámí své 

spolupracovníky s tímto Technickým projektem před zahájením prací na vrtu. 

• monitory se sledovanými parametry budou kromě vlastní laboratoře GKV 

instalovány ještě na stanovišti směnmistra na pracovním povalu, dále v kanceláři 

vrtmistra, a pokud bude přítomen servis s MWD, tak i v jejich kanceláři – zodpovídají 

pracovníci GKV.  

• pracovníci GKV zodpovídají za správné nastavení a sledování alarmů dle odst. 3) a 

za funkčnost zvukové signalizace. V případě překročení limitu některého z uvedených 

parametrů neprodleně informují směnmistra a vrtmistra soupravy. 

• změna nastavení alarmů u parametrů dle odst. 3), případně nastavení alarmů u 

dalších parametrů může být provedena pouze s vědomím zodpovědného operátora a 

vrtmistra.  

• pracovníci vrtné osádky upozorní v předstihu obsluhu GKV o zamýšlených 

změnách objemu výplachu v nádržích (výroba nebo přidání nového výplachu do 

okruhu, vývoz výplachu apod.). 

 

3.2.9  Zjišt ění místa uvíznutí vrtného nářadí 
 

Pro práce spojené s uvolňováním zachyceného nářadí je nutné poznat místo a 

hloubku, do které je vrtná kolona volná. Místo uvíznutí je charakterizováno tím, že při 



Josef Rolník: Havárie vznikající při hloubení vrtů a způsoby jejich likvidace 

2010   40 

zvětšující se hloubce od tohoto místa vzrůstají třecí síly, které způsobují zmenšování až 

odstranění deformací tyčí při jejich napínání anebo kroucení na povrchu. 

Místo uchycení vrtné kolony se zjišťuje dvěmi způsoby: 
 

1. Mechanický způsob – spočívá na změření prodloužení kolony vrtných tyčí v závislosti 

k tahové síle, z které se vypočítá úsek volné části L. 

 

  F

SEl
L

⋅⋅∆=   [m] 

 

L – délka volné části vrtné kolony [m] 

∆l – prodloužení vrtné kolony při vyvozené tahové síle F [cm]asi m 

E – modul pružnosti 2,1 . 104 [MPa] 

S – průřez plochy vrtné kolony [m2] ? 

F – tahová síla [N] 

 

   Tato metoda nezaručuje dostatečnou přesnost, proto se doporučuje použít přesnější 

magnetickou metodu. 
 

2. Magnetická metoda – princip metody spočívá na feromagnetických vlastnostech 

materiálů, ve kterých vzniká v důsledku deformace odmagnetování předem 

zmagnetizovaných úseků. Na zmagnetování stanovených úseků uvíznutých vrtných tyčí a 

na registraci magnetických značek se používá hlubinný elektromagnetický přístroj 

s ovládáním z povrchu a registračním zařízením zapojeným na karotážní soupravě. 

Hlubinný přístroj je v podstatě elektromagnet válcovitého tvaru, který se do vrtu zapouští 

na karotážním kabelu. 

 

Základní postup: 

• V určitých intervalech se zmagnetují vrtné tyče hlubinným elektromagnetickým 

indikátorem.  

• Kontrolní měření magnetismu ve vrtných tyčích. 
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• Po zaregistrování magnetických značek se vrtné tyče napnou; na jejich volné části 

dochází ke změně a tím i k odmagnetování magnetických značek (obr. 30; porovnání 

měření před a po napínání). 

• Hlubinným elektromagnetickým indikátorem se měří, registrují magnetické 

poměry a změny ve vrtné koloně a také se zaznamenává poloha spojníků, čehož se 

využívá při likvidaci komplikace (Schneiderwind, 1976). 

 

 

Obr. 30   Určení místa uchyceného nářadí, A – záznam po zmagnetování vrtné kolony, B – 

záznam po napínání uchycené vrtné kolony (Schneiderwind, 1976) 

 

3. Metoda “Free Point“ – je založená na principu měření kroutícího momentu 

uchyceného nářadí. Měřící sonda se zapouští do vrtu do předpokládaného místa uvnitř 

vrtných tyčí. Vrtná kolona se točením rotačního stolu zkroutí a sonda je schopná rozpoznat 

i nejmenší odchylku probíhajícího kroutícího momentu. Ten je největší nahoře u rotačního 

stolu a nulový v místě uchycení. 
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3.2.10   Postup při likvidaci havárie 
 

1) Důkladný rozbor příčin vzniku havárie. 

2) Operativnost při začátku likvidačních prací a plynulost odborně 

kvalifikovaných zákroků v průběhu celé likvidace havárie. 

3) Organizační zajištění a plynulost potřebných navazujících prací, hlavně při 

složitých haváriích a na vzdálených vrtech. 

4) Dostatečný sortiment havarijních nástrojů, nářadí pro alternativní řešení 

postupu likvidace. Havarijní nářadí musí odpovídat průměru vrtu a vrtnému 

nářadí.  

5) Volba takového havarijního nářadí, které nám zaručí i v případě neúspěchu, 

bezpečně vyjet napovrch. 

6) Při vrtných pracích,  v případě neúspěchu, může být i řešení zacementování 

v místě komplikace a následný úhyb. Avšak při opravách sond musí být vždy 

komplikace úspěšně vyřešena, jinak sonda ztrácí svou hodnotu. 

 

Kvůli operativnosti při řešení likvidace havárie musí být k dispozici především tyto 

nástroje a nářadí s odpovídajícími průměry k průměru vrtu (Strniště, 1992): 

o trny a zvony; 

o overshot s možností cirkulace;  

o vysavač (Junk Basket); 

o chytací magnety; 

o otisky; 

o různé typy a průměry tvrdokovových fréz; 

o nůžky na uvolnění uchyceného nářadí; 

o bezpečnostní spojník na používání havarijního nářadí; 

o obvrtávací trubky s tvrdokovovými korunkami; 

o rourořez na vrtné trubky a pažnice; 

o chytací raky; 

o harpuna na utržený kabel; 

o krátké manipulační tyče; 

o speciální olej a jiné chemikálie na likvidaci uchyceného vrtného nářadí; 

o speciální přechody. 
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4. PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Z PRAXE  

 

4.1   Karlín 8  

Při vrtání na vrtu Karlín 8 (příloha č. 1) došlo v hloubce 3.700 m k tlakovému 

projevu. Náhlý nástup tlaku v mezikruží. Z praxe je známo, že pokud vyteče z vrtu do 2,5 

m3 výplachu, tak  se tlakový projev zvládá lépe. Když však  je ale již v rozmezí 2,5 až 6 m3 

výplachu v nádržích více, situace je složitější, avšak ne kritická. Pokud vyteče z vrtu více 

jak 6 m3 výplachu oproti normálnímu stavu, situace se může stát nezvladatelná a zmáhání 

takového projevu stojí příliš finančních prostředků, vyžaduje speciální technologické 

postupy, má negativní vliv na životní prostředí, a dokonce  může dojít, i k újmě na lidském 

zdraví nebo životě osob pohybujících se v místě havárie. Na vrtu Karlín 8 nastala ta 

situace, že si pracovníci včas všimli přibývajícího výplachu v nádržích. Bylo zjištěno, že 

přibylo 1800 l výplachu tj. 1,8 m3, což tento případ řadí k těm lépe zvládnutelným, protože 

výtok z vrtu byl menší než 2,5 m3. Bylo rozhodnuto, použít metodu, která bývá 

označována jako metoda podle směnmistra. Tato metoda má výhodu v tom, že je relativně 

pomalá, má klidný průběh, eliminuje další vznikající problémy, a je dost času na operace 

věnující se vlastnímu zmáhání již od počátku zavření čelistí v horizontálním nebo 

vertikálním hydraulickém preventru. Důležitým krokem k tomu, aby včas byl zjištěn vyšší 

výtok výplachu z vrtu do výplachových nádrží, jsou bezpečnostní pojistky. Jednou 

z možností, která je nejvíce rozšířena, je sledování přítoku zpět do nádrží výplachového 

systému, kde jsou nastavená signalizační čidla na přítok a úbytek výplachu z vrtu, v našem 

případě na ± 500 litrů. Tato hodnota není nikterak pevná, je to pojistka, jak co nejdříve 

reagovat na změny, které vznikají ve vrtu v průběhu vrtání. Druhou možností, která není u 

nás tak rozšířena je sledování množství výtoku přímo z komína přes žlab do výplachových 

nádrží a zároveň mírně stoupá tlak jak ve vrtných tyčích, tak v pažnicích (mezikruží). 

Signalizace je nastavena na průtočné množství a hodnoty jsou taktéž přenášeny na první 

pracovní plošinu ovládacího pultu směnmistra. V našem případě směnmistr včas 

zareagoval, povyjel s nářadím do polohy, kdy se můžou zavřít čelisti 5“ tj. 127 mm 

mezikruží, na horizontálním hydraulickém preventru a zavřel je. Na vrtných tyčích je to 

prostor mezi spojníky vrtných tyčí. To proto, že spojníky mají větší průměr než je tělo 

vrtné trubky. Např. vrtná tyč 5“ tj. 127 mm má spojník o vnějším průměru 6 3/8“ tj. 161,9 

mm. Pokud by však nebyl prostor pro vyjíždění s kolonou do bezpečného místa s vnějším 
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průměrem 5“ tj. 127 mm, použije směnmistr k uzavření mezikruží universální vertikální 

hydraulický preventr s označením VH 9“ tj. 228,6 mm a pracovním tlakem 35 MPa.  

V okamžiku zavření čelistí 5“ tj. 127 mm v horizontálním hydraulickém preventru 

s označením DF 9“ tj. 228,6 mm a pracovním tlakem 35 MPa, tlak ve vrtných tyčích se 

ustálil a v pažnicích mírně stoupal. Operátor určený likvidací havárie (tlakového projevu) 

začíná počítat pracovní list, podle kterého se bude tento tlakový projev zmáhat. Než jej 

vypočítá, směnmistr s původním výplachem 1,68 kg/l začíná proplachovat vrt a zatláčí 

výplach přes stoják, výplachovou hlavu, unášecí tyč, vrtné tyče, silnostěnné vrtné tyče, 

zátěžky a dláto (pracovní kolona) do mezikruží a pomalu odplachuje plynovou bublinu. Po 

odpláchnutí plynové bubliny propláchneme celý vrt původním výplachem a konstantním 

tlakem 4,6 MPa zvýšeným o bezpečnostní tlak 1 MPa. 

Když je zátka v ústí (preventry, příruby), tak tlak v pažnicích je nejvyšší. Náhle 

začíná tlak v pažnicích klesat, zátka opouští ústí vrtu. Cirkulujeme celý obsah vrtu, 

abychom si byli jisti, že máme vrt zaplněný původním výplachem. V tuto dobu již bývá 

nachystán nový výplach pro umrtvování tlakového projevu, který v našem případě je 1,79 

kg/l. Pokud není ještě nachystaný, proplachujeme celý objem pracovní kolony (tj. unášecí 

tyč, vrtné tyče, silnostěnné vrtné tyče, zátěžky a dláto), ale také celý obsah mezikruží, tedy 

celý vrt. Jakmile máme upravený a zatěžkaný výplach nachystaný, vynulujeme počet 

zdvihů, nastavíme počáteční cirkulační tlak na 86 barů tj. 8,6 MPa a začínáme zatláčet přes 

pracovní kolonu (vrtné tyče atd.) nový zatěžkaný výplach. Průběhu zatláčení musíme 

sledovat další ukazatele na ovládacím pultu směnmistra, abychom mohli včas zareagovat 

na probíhající události. V našem případě sledujeme tlak na mezikruží a snažíme se ho držet 

konstantní. To provádíme přes regulační trysku, která je součástí tryskového rozvodu 

někdy označovaného ang. „manifold“. Regulační tryskou se pouští takové množství 

výplachu, abychom dosáhli postupně klesajícího tlaku v pracovní koloně a konstantního 

tlaku v mezikruží. Zároveň sledujeme počet zdvihů, jestli nám koresponduje s výpočty na 

pracovním listu (obr. 23). Jakmile se přibližujeme k hodnotě konečného cirkulačního tlaku 

49 barů tj. 4,9 Mpa, měli bychom mít počet zdvihů 1975 za 66 minut a propláchnutý 32000 

litrů nového výplachu. Dále se pokračuje konstantním tlakem 49 barů tj. 4,9 MPa a 

sledujeme narůstající počet zdvihů společně s časem. Tlak v pažnicích začíná klesat, a 

postupně vytlačujeme původní výplach zatěžkaným novým výplachem přes mezikruží v 

„open holu“ až po patu pažnic, tj. 15313 litrů nového upraveného výplachu, počet zdvihů 
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945 a to za dobu 31,5 minuty. Pokračujeme dále v zatláčení nového výplachu a 

vytlačujeme původní výplach mezikružím v pažnicích. To už nám ukazuje 92473 litrů 

výplachu v celém mezikruží včetně „open holu“, za dobu 190 minut od počátku zatláčení 

nového výplachu a počet zdvihů čerpadla je na 5708 zdvizích.  Tlak v pažnicích se ustálí 

na nule. Vypínáme výplachové čerpadlo a sledujeme všechny manometry a ukazatele na 

ovládacím pultu směnmistra. Otevíráme hydraulický preventr, sledujeme hladiny 

výplachu. Pokud jsou v klidu, upravíme výplach a pokračujeme ve vrtání. Pokud ne, 

zapínáme čerpadlo a propláchneme vrt zatěžkaným výplachem. Celkový umrtvovací 

proces trval 256 minut, bylo zapotřebí nejméně 124473 litrů zatěžkaného výplachu a na 

čerpadle jsme měli 7685 zdvihů. Podle toho jde pozorovat, že metoda podle směnmistra je 

sice zdlouhavá, ale je zde dostatek času zvážit další kroky, které budou následovat. Tím se 

dosahuje hlavně vytláčením zátky přes pracovní kolonu, dláto, open hole, patu pažnic a 

přes ústí vrtu, komín a žlab zpět do výplachových nádrží, kde se výplachu dále upravuje, 

nebo se udržuje při konstantních hodnotách. Je zřejmé, že práce spojené s vrtáním jak ve 

větších, nebo i menších hloubkách vyžaduje stálou pozornost. Tím, že promarníme čas a 

horizontální nebo vertikální hydraulický preventr zavřeme pozdě, komplikujeme situaci. 

Jak již bylo uvedeno výše, rozhodující je množství výplachu, který přitekl z vrtu do 

výplachového systému. Na to musí včas upozornit bezpečnostní zařízení a následně musí 

zareagovat jakýkoliv pracovník na pracovní plošině, aby směnmistra upozornil na 

probíhající změny. To v případě pokud si toho již nevšimnul. Čím dříve se mezikruží 

uzavře, tím lépe bude zvládnutelný tlakový projev. 

 

4.2.   Hrušky 124 
 

Při vrtání usměrněného vrtu Hrušky 124 (příloha č. 2) a před nadstavováním dalšího 

pásu vrtných trubek 5“ tj. 127 mm došlo v hloubce 1809 m k náhlému nárůstu cirkulačního 

tlaku, následně ke ztrátě cirkulace a uchycení nářadí. V tu dobu bylo ve vrtu zapůjčené 

vrtné nářadí v hodnotě převyšující 10 miliónů korun českých. A to ponorný motor Ø 6 ¾“ 

tj. 171,4 mm včetně systému MWD (Measurement While Drilling – měření v průběhu 

vrtání), nemagnetické zátěžky 6 ¾“ tj. 171,4 mm, dva kusy centrátorů 8“ tj.203 mm a 8 ¼“ 

tj. 209,5 mm. Na spodu bylo valivé dláto Ø 216 mm a nad zapůjčenou sestavou naše 

zátěžky Ø 6 ¼“ tj. 158,7 mm, hydromechanické nůžky Ø 6 ½“ tj. 165,1 mm, které byly 

vloženy mezi zátěžkami,  silnostěnné vrtné tyče Ø 5“ tj. 127 mm a ve vrchní části vrtné 
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tyče Ø 5“ tj. 127 mm. V okamžiku uchycení byly odstaveny čerpadla a začalo uvolňování 

uchyceného nářadí pomocí hydromechanických vrtných nůžek (příloha č. 3) směrem 

nahoru na 130 až 145 tun. Uvolňování neúspěšné. Pokusů proběhlo několik, ale pak se 

obnovila cirkulace a na vibračních sítech nebyl zpozorován zvýšený počet úlomků. Byl 

předpoklad, že uchycení nářadí je způsobeno diferenciálním příchvatem. Bylo rozhodnuto 

ke snížení tlakových poměrů ve vrtu. Snížily se tlakové poměry ve vrtu zatlačením 14,8 m3 

vody čerpadly do vrtných tyčí a jejím následným odpouštěním. Při postupném odpouštění 

vody bylo nářadí uvolňováno pomocí hydromechanických nůžek (obr. 17) a to směrem na 

horu tahem 140 tun. Při odpuštění 5 m3 vody z vrtných tyčí Ø 5“ tj. 127 mm začaly 

hydromechanické nůžky pracovat i směrem dolů, ale z důvodu výtoku výplachu 

z mezikruží bylo uvolňování přerušeno a vrt byl uzavřen – nářadí se uvolnit nepodařilo. 

Voda z vrtných tyčí byla vytlačena nepřímo a vrt byl přes regulační trysku Ø 2 1/16“, která 

je součástí tlakového (tryskového) rozvodu, propláchnut přímo. Dále byla namíchána a 

čerpadly zatlačena za zátěžky, ponorný motor a MWD lázeň z Glydrilu, vápence a 

pipelaxu. Opět následovalo uvolňování nářadí pomocí hydromechanických nůžek tahem na 

140 až 145 tun směrem nahoru, na 10 tun směrem dolů. Během uvolňování došlo k poruše 

Top Drivu, proto byla lázeň vypláchnuta a vrt byl proplachován původním výplachem o 

váze 1410 kg/m3. Uvolňování bylo stále neúspěšné. Neustále se zkoušelo uvolňovat 

pomocí hydromechanických nůžek 145 tun nahoru a 10 tun dolů. Jelikož uvolňování 

pomocí hydromechanických nůžek bylo neúspěšné, rozhodlo se rozšroubovat nářadí co 

nejblíže místu uchycení pomocí šňůrkového torpéda. To je náložka, která se odpálí v místě 

závitového spoje a ten jde pak snáze rozšroubovat. Rozšroubování se nepodařilo v hloubce 

1768,61 metrů, tak se povyjelo s torpédem o spoj výše a tam už byli úspěšní. Vrtnou 

kolonu se  podařilo rozpojit v hloubce 1759,41 metrů. Ve vrtu zůstalo valivé dláto, veškeré 

zařízení zapůjčené ze zahraničí a tři naše zátěžky.  

Bylo rozhodnuto o dalším postupu a to po obvrtávání. To z toho důvodu, že 

předchozí, jindy účinná metoda s hydromechanickými nůžkami nezabrala, a použití levých 

tyčí a levého nářadí je v dnešní době příliš zdlouhavé a navíc ponorný motor se systémem 

MWD by nešel vylevákovat, protože by se mohl rozšroubovat v nežádoucím spoji někde 

uprostřed zařízení, čímž by se patřičně poškodil. A to bylo další finanční riziko. V prvé 

řadě se rozhodlo obvrtávat našimi obvrtávacími rourami Ø 7 5/8“ tj. 193,7 mm až po 

centrátor Ø 8“ tj. 203 mm (příloha č.6). Než se obvrtal interval od hlavy uchyceného nářadí 
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po centrátor Ø 8“ tj. 203 mm, tak se zapůjčili ze zahraničí obvrtávací roury Ø 8 1/8“ tj. 

206,4 mm včetně obvrtávacích korunek a obvrtávací  hlavy. Při obvrtávání zapůjčenými 

obvrtávacími rourami Ø 8 1/8“ tj. 206,4 mm byl zničen bezpečnostní spojník se závitem 4 

½“ IF, který byl používán již od prvních obvrtávacích pokusů. Obvrtávací korunka 

odfrézovala část pláště bezpečnostního spojníku, a vibračních sítech se na magnetu 

zachytily železné piliny. Sestavy obvrtávacích rour se několikrát měnily, používaly se 

různé kombinace s chytacími trny a hydromechanickými nůžkami avšak neúspěšně. Při 

postupném tažení obvrtávacích rour začalo docházet k uchycení. Podařilo se je uvolnit 

hydromechanickými nůžkami na 140 tun. Při vytažení byla zjištěna deformace obvrtávací 

korunky. Jelikož již byla větší část obvrtaná a byl sledován na vibračních sítech výnos 

železných pilin, rozhodlo se pokusit vytáhnout uchycené nářadí pomocí pravého chytacího 

trnu (příloha č. 4) a hydromechanických nůžek. První pokus po sešroubování nevyšel. Při 

úderu hydromechanických nůžek chytací trn vyklouzl, což bylo zpozorováno náhlým 

úbytkem váhy nářadí. Druhý pokus již byl úspěšný. Při cirkulaci a napínání 

hydromechanických nůžek směrem nahoru na 150 tun, směrem dolů na 10 tun došlo 

k posunu nářadí směrem dolů, byla obnovena rotace havarovaného nářadí a po pročištění 

intervalu 1811 - 1793 metrů s rotací a cirkulací, bylo přikročeno k tažení nářadí. Byl 

vytažen chytacím trnem zničený bezpečnostní spojník (obr. 44, 45, 46, 47). Pro další 

postup vrtání bylo rozhodnuto neriskovat drahé zapůjčené nářadí. Přistoupilo se ke 

klasické variantě: valivé dláto, zátěžky s centrátory, silnostěnné vrtné tyče a klasické vrtné 

tyče. Jelikož i tak nářadí klínovalo, byl celý vrt několikrát prošablonován čelní frézou 

s kalovkou. 

Na závěr bylo zjištěno a konstatováno, že při prověřování záznamů váhového 

diagramu Martin Decker a diagramu geoservisu, nebylo zjištěno, že by došlo k nějakým 

náznakům zavalování nebo chytání. Jediným problémem bylo lepení nářadí při slajdování  

během směrování v hloubce 1800 až 1803 metrů. Zvýšený otěr se však projevoval od 

hloubky 1700 metrů a to po nadstavení, při tažení nahoru narůstal otěr ze 44 tun (tj. váha 

nářadí) až na 62 tun a při popouštění bez rotace, byl pokles váhy až na 34 tun. V důsledku 

těchto otěrů docházelo k poklesu tahu, při několikerém uvedení nářadí do zkrutu, na 132 

tun a při pokusu uvedení hydromechanických nůžek v činnost směrem dolů bylo nářadí 

pokládáno až na 0. Vlivem uvedení vrtné kolony do zkrutu byl pozorován postupný posun 
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vrtné kolony dolů až o 0,5 metrů. Tím se dosáhlo občasného úderu hydromechanických 

nůžek směrem dolů. 
 

Prvotní příčinou vzniku komplikace byl zával horninou a to pravděpodobně vyjetím 

velkého bloku horniny, což se projevilo vysokým nárůstem tlaku a zastavením rotace.  

Vlivem zvyšování tlaku k obnově cirkulace došlo pravděpodobně k druhotnému uchycení 

zátěžek Ø 6 ¼“ ve spodní části s MWD a hydraulickými nůžkami, což se prokázalo při 

snaze nářadí rozpojit v zátěžkách pod hydromechanickými nůžkami a nutným zvýšeným 

přítlakem během obvrtávání těchto zátěžek. Možná svůj podíl již tak limitních třecích sil 

(tahových a vzpěrných možností) sehrála poslední korekce osy vrtu, což se projevilo 

zejména po snížení tlakových poměrů ve vrtu, kdy došlo k prvnímu úderu 

hydromechanických nůžek směrem dolů. V důsledku dokonalého obvrtání celé havarované 

kolony nářadí až po poslední centrátor a úpravy výplachu pipelaxem (lázeň na uvolnění) a 

neustálým uvolňováním pomocí hydromechanických nůžek směrem nahoru a dolů si vrtná 

kolona vytvořila na stěnách vrtu lepší kluzné podmínky k využití váhy nářadí směrem dolů 

a tím účinnější úder k uvolnění uchycené vrtné kolony. K tomu, že nejpravděpodobnější je 

vyjetí většího bloku horniny, svědčí i to, že došlo k uvolnění havarovaného nářadí směrem 

dolů v úseku jednoho metru, kde došlo k obnovení rotace. Tažení nářadí nahoru nebylo 

možné bez propracování rotací a přitom bez zvýšení cirkulačního tlaku. 
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5. ZÁVĚR  

 

Řešení havárií je jedním z nejsložitějších problémů, který vyžaduje dokonale 

zvládnutou problematiku vzniklé situace. Pokud není řešena včas a profesionálně, může 

mít za následek značné ekonomické navýšení rozpočtu, nedozírné ekologické škody a 

v nejhorším případě i ztráty na lidských životech. Pro tyto účely,  mají MND Servisní, 

školené odborníky na zmáhání vzniklých komplikací v čele s jedním havarijním technikem 

osvědčeného dlouholetou praxí.  

Tato diplomová práce tvoří přehled nářadí používaného k likvidacím havárií v MND 

Servisní a jsou zde podrobně rozebrány dva vcelku časté případy komplikací.  

V první části se věnuji příčinám a přehledu komplikací, které mohou nastat. Také 

jsem se zaměřil na problematiku trhlin, jenž jsou reakcí na nadměrné namáhání nebo 

opotřebení. 

Ve druhé části jsem věnoval pozornost jednotlivým prostředkům a nářadí, kterým 

jsme schopni komplikaci zvládnout. Zde bych vyzdvihl nářadí používané v MND Servisní 

pouze krátce. Jedná se o frézu Section Mill, která byla nahrazena již zastaralým 

odstřelováním. Navíc se používá pro frézování pažnic ve kterémkoliv intervalu a následně 

rozšiřovače vytvoří nový větší „open hole“. Technologie použitých roubíků na čelistech 

frézy Section Mill nám může pomoci při přípravě různých typů fréz vyrobených v MND 

Servisní na zmáhání některých komplikací. Typy roubíků použitých na této fréze umožňují 

snadnější řezání kovu, aniž by zanechávaly za sebou dlouhé špony. Lepší lámání špon 

umožňuje výčnělek uprostřed roubíku. Kratší špony jsou lépe vynášeny výplachem k ústí 

vrtu v mezikruží od počvy vrtu. Na konci této kapitoly popisuji způsoby předcházení 

haváriím, zjištění místa havárie a seznamuji s obecným postupem, jak řešit vzniklou situaci 

a důležité také je jaké nářadí máme k dispozici. Nejdůležitější však je odborný názor na 

havarovanou situaci a podle toho použít odpovídající havarijní nářadí. V dnešní době jsou 

speciální nářadí příliš drahá, nákladná na údržbu a proto se vždy hledá kompromisní řešení 

jak nejlépe a popřípadě co nejrychleji a co nejlevněji havárii zvládnout. 

Ve třetí části se věnuji případům vniklým v naší firmě a ukazuji, jak komplikace až 

do své likvidace na vybraných dvou vrtech probíhaly a podrobněji jsou popsány 

v přílohách této diplomové práce. První havárie řeší zmáhání tlakového projevu 
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směnmistrovskou metodou a druhá havárie se týká operativního řešení jak zachránit drahé 

nářadí uchycené ve spodní části vrtu. 

Diplomová práce tvoří komplexní materiál, který se dá použít při řešení komplikací 

v MND Servisní. Obsahuje problematiku od příčin, průběh a v poslední řadě přehled 

prostředků a nářadí použitelných na zmáhání komplikace. Přínosem práce je zmapování 

současné situace prostředků a nářadí, které jsme schopni použít na řešení jakékoliv 

nežádoucí situace v průběhu vrtání. 
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7.   SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

České zkratky 

 

GVK  geologická kontrola vrtání  

 

 

Cizojazyčné zkratky 

 

MWD  Measurement While Drilling (měření během vrtání) 

KRP  Kil Rate Pressure (umrtvovací tlak) 

DP  Drill Pipe (vrtná tyč, trubka) 

HWDP  Heavy Weight Drill Pipe (silnostěnná vrtná tyč, trubka) 

DC  Drill Collar (zátěžka) 

CSG  Casing (pažnice) 

SIDPP  Shut-in Drill Pipe Pressure (tlak ve vrtných tyčích) 

SICP  Shut-in Casing Pressure (tlak v pažnicích) 

SP  Safety Pressure (bezpečnostní tlak) 

KMD  Kill Mud Density (zatěžkaný výplach) 

ICP  Initial Circulating Pressure (počáteční cirkulační tlak) 

FCP  Final Circulating Pressure (konečný cirkulační tlak) 
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Obr. 6   Vybrání na válcové části čepového spojníku (vlastní obrázek, 2005) 

Obr. 7   Chytací zvon (Industrialexport S.A., OILFIELD EQUIPMENT, CONDENSED  

   CATALOG 1992–1993) 

Obr. 8   Overshot se spirálou a s basketem (BOWEN General Catalog, 1996-1997) 

Obr. 9   Chytací trn dlouhý a chytací trn s navaděčem (Industrialexport S.A., OILFIELD  

   EQUIPMENT, CONDENSED CATALOG 1992–1993) 

Obr. 10  Neuvolnitelný rak (vlastní fotografie, 2005)    

Obr. 11  Uvolnitelvý rak Bowen (vlastní fotografie, 2005) 

Obr. 12  Rak pažnicový (vlevo) a tyčový (vpravo) od firmy GOTCO (www.gotco-usa.com,  

    2005) 

Obr. 13  Junk Basket včetně obtokového ventilu (vlevo), bez obtokového ventilu (vpravo),  

    (www.gotco-usa.com, 2005) 

Obr. 14  Tyčinka s tvrdokovovou drtí ½“ tj. 12,7 mm (vlastní fotografie, 2004) 

Obr.15   Různé druhy fréz: čelní, hrušková, pilotní, čelní kombinovaná  

   (www.gotco-usa.com, 2005) 

Obr. 16   Obvrtávací korunky (BOWEN TOOLS, Inc., Houston, Texas, GENERAL  

     CATALOG 1996-1997) 

Obr. 17  Hydromechanické nůžky 6 ½“ tj. 165,1 mm Griffith (vlastní fotografie, 2006) 

Obr. 18  Bezpečnostní spojník Upetrom (Industrialexport S.A., OILFIELD EQUIPMENT,  

    CONDENSED CATALOG 1992–1993) 

Obr. 19   Horizontální preventr Shaffer – Triple(NL SHAFFER, 1988 – 1989 GENERAL  

     CATALOG, Pressure Control Shaffer Equipment, CATALOG SPC-901) 

Obr. 20   Schéma postupu ustřižení kolony. Shora: otevřené střižné, zavírání střižných  
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    čelistí a deformace vrtné tyče, nakonec ustřižení vrtné tyče, CATALOG, Pressure  

    Control Shaffer Equipment, CATALOG SPC-901)  

Obr. 21  Čelisti do horizontálních preventrů Shaffer, zleva: plná čelist typ Sentinel II 9“  

   tj. 228,6 mm 3M; čelist typ Sentinel II 7 1/16“ tj. 179,4 mm 3M – 2 7/8“ tj. 73 mm;  

   střižná čelist Typ 72 (NL SHAFFER, 1988 – 1989 GENERAL CATALOG,  

   Pressure Control Shaffer Equipment, CATALOG SPC-901) 

Obr. 22  Vertikální preventr Shaffer Spherical a těsnění (NL SHAFFER, 1988 – 1989  

    GENERAL CATALOG, Pressure Control Shaffer Equipment, CATALOG  

   SPC-901) 

Obr. 23  Rotační preventr Shaffer Type 79 (NL SHAFFER, 1988 – 1989 GENERAL  

    CATALOG, Pressure Control Shaffer Equipment, CATALOG SPC-901) 

Obr. 24   Insidepreventr (www.natoil.com, 2005) 

Obr. 25   Kulový ventil spodní a horní (www.natoil.com, 2005) 

Obr. 26   Fréza Section Mill, uprostřed a vpravo dole princip řezání pažnic a vpravo nahoře  

     roubíky používané pro řezání železného materiálu (Baker Oil Tool, 2001) 

Obr. 27   Hydraulický kloub Bowen (BOWEN TOOLS, Inc., Houston, Texas, GENERAL  

     CATALOG 1996-1997) 

Obr. 28   Scraper (vlastní fotografie, 2010) 

Obr. 29   Hrušková fréza (vlastní fotografie, 2008) 

Obr. 30   Určení místa uchyceného nářadí, A – záznam po zmagnetování vrtné kolony,  

    B – záznam po napínání uchycené vrtné kolony (Schneiderwind, 1976) 

Obr. 31   Schéma vrtu (vlastní obrázek, 2010) 

Obr. 32   Zobrazení tlaků k počtu zdvihů 

Obr. 33   Sestava nářadí ve vrtu po šňůrkovém torpédu (Kožík, 2008) 

Obr. 34   Sestava pro obvrtání uvízlého nářadí ve vrtu (vlastní obrázek, 2008) 

Obr. 35   Sestava pro spojení se závitem 3 ½“ Reg, složení zleva 3x přechod, bezpečnostní  

     spojník 4 ½“ IF, přechod a hydromechanické nůžky (Kožík, 2008) 

Obr. 36   Sestava pro obvrtávání uchyceného nářadí až po centrátor 8“ (Kožík, 2008) 

Obr. 37   Sestava uvíznutá ve vrtu s hlavou v hloubce 1756,75 metrů (Kožík, 2008) 

Obr. 38   Sestava pro obvrtávání uvízlého nářadí po centrátor (Kožík, 2008) 

Obr. 39   Sestava pro obvrtávání MWD a uchyceného nářadí (Kožík, 2008) 

Obr. 40   Obvrtávací korunka Ø 7 5/8“ po použití (Kožík, 2008) 
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Obr. 41   Obvrtávací korunka Ø 8 1/8“ před použitím (Kožík, 2008) 

Obr. 42   Obvrtávací korunka Ø 8 1/8“ po použití (Kožík, 2008) 

Obr. 43   Chytací trn ve spodní části bezpečnostního spojníku 4 ½“ IF (Kožík, 2008) 

Obr. 44   Vytažení části bezpečnostního spojníku 4 ½“ IF, 3 pohledy (Kožík, 2008) 

Obr. 45   Část bezpečnostního spojníku (Kožík, 2008) 

Obr. 46   Vytažení části bezpečnostního spojníku chytacím trnem (Kožík, 2008) 

Obr. 47   Vytažení části bezpečnostního spojníku chytacím trnem (Kožík, 2008) 
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