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Příloha č. 1  Výpočet pracovního listu na zmáhání tlakového projevu vrt Karlín 8 
 

Při vrtání na vrtu Karlín 8 (obr. 31) došlo v hloubce 3.700 m k tlakovému projevu. 

Náhlý nástup tlaku v mezikruží. Po zjištění nástupu tlaku na manometru směnmistr na 

rotačním stole vypíná čerpadla, vyjíždí s pracovní kolonou do věže, protože 

v hydraulických preventrech se nachází čtyřhranná unášecí tyč. S ní musí směnmistr vyjet 

tak vysoko, aby se v horizontálním hydraulickém preventru nacházela vrtná tyč 5“ tj. 127 

mm mimo spojníku vrtné tyče. Když tak nastane, brzdí pracovní kolonu a po zastavení 

zavírá čelisti 5“ tj. 127 mm pomocí páky na ovládacím pultu směnmistra. 

 

Tabulka č. 1: Data o vrtu a výplachovém čerpadle (část 1.) 

Rozměr nezapažené části vrtu 8 ½“     (215,9 mm) 

Svislá hloubka vrtu (TVD) 3.700 m 

Pažnice (casing) 

 

                                               kritický vnější tlak 

9 5/8“    (244,5 mm) 

pata ve 3.000 m TVD 

217 bar (21,7 Mpa) 

Vrtné tyče (drill pipe – DP) 5“    (127 mm) 

výtlak:    13,2 l/m 

kapacita:    9,26 l/m 

Silnostěnné vrtné tyče (heavy weight drill Pipe – 

HWDP) 

5“    (127 mm) 

délka:  156 m 

kapacita:  4,59 l/m 

Zátěžky (drill collar – DC) 6 ¾“    (171,4 mm) 

délka:  250 m 

kapacita:  3,13 l/m 

  

Výkon výplachového čerpadla 16,2 l/zdvih 

Umrtvovací tlak (KRP) 46 bar (4,6 Mpa),  

30 spm 

Maximální tlak čerpadla 197 bar (19,7 Mpa) 

  

Kapacita vrtu (open hole) – zátěžky (DC) 16,85 l/m 
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Tabulka č. 2: Data o vrtu a výplachovém čerpadle (část 2.) 

Kapacita vrtu (open hole) – vrtné tyče (DP) a 

silnostěnné vrtné tyče (HWDP) 

24,67 l/m 

Kapacita pažnic – vrtné tyče (DP) 25,72 l/m 

  

Původní váha výplachu (OMD) 1,68 kg/l 

Škrtící tlak (1,5 kg/l) 125 bar (12,5 Mpa) 

  

Přítok do vrtu 1.800 l 

Zavírací tlak ve vrtných tyčích (SIDPP) 30 bar (3 Mpa) 

Zavírací tlak v pažnicích (SICP) 45 bar (4,5 Mpa) 

 

Postup výpočtu 
 

shrnutí dat o vrtu: 

� rozměr nezapažené části vrtu      8 ½“ (215,9 mm) 

� původní váha výplachu  (OMD)    1,68 kg/l 

� rozměr pažnic         9 5/8“  (244,5 mm) 

� pata pažnic ve svislé hloubce  3.000 m   

� svislá hloubka vrtu    3.700 m 
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Obr. 31   Schéma vrtu (vlastní obrázek, 2010) 

 

data o výplachovém čerpadle: 

� výkon výplachového čerpadla    16,2 l/zdvih 

� umrtvovací tlak čerpadla  46 barů (4,6 Mpa), 30 spm 

 

výpočty a dopočítání hodnot: 

výpočet objemu v pracovní koloně (vrtné tyče, silnostěnné vrtné tyče a zátěžky) 

 

   3.294 x 9,26 = 30.502  

   156 x 4,59 = 716    

   250 x 3,13 = 782  

 

   30.502 + 716 + 782 = 32.000 

   32.000 : 16,2 = 1.975  
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   1.975 : 30 = 66  

výsledky: 

objem ve vrtných tyčích 30.502 l 

objem v silnostěnných vrtných tyčích 716 l 

objem v zátěžkách 782 l 

celkový objem 32.000 l 

počet zdvihů při kapacitě čerpadla 16,2 l/zdvih (A) 1975 zdvihů 

čas na zatlačení výplachu  66 min 

 

výpočet objemu mezikruží pod patou pažnic 9 5/8“ tj. 244,5 mm (nezapažený objem 

v mezikruží) 

 

3.700 – 3.000 = 700  

Mezikruží pod patou pažnic má délku 700 metrů. 

 

250 x 16,85 = 4.212                

(700 – 250) x 24,67 = 11.101   

4.212 + 11.101 = 15.313  

15.313 : 16,2 = 945  

945 : 30 = 31,5  

výsledky: 

objem mezikruží mezi zátěžkami a open holem 4.212 l 

objem mezikruží mezi silnostěnnými vrtnými 

tyčemi a částí vrtných tyčí 

11.101 l 

celkový objem 15.313 l 

počet zdvihů při kapacitě čerpadla 16,2 l/zdvih 945 zdvihů 

čas na zatlačení výplachu  31,5 min 

 

výpočet objemu mezikruží mezi vrtnými tyčemi a pažnicemi  9 5/8“ tj. 244,5 mm 

   

  3.000 x 25,72 = 77.160  

  Mezi vrtnými tyčemi a pažnicemi je v mezikruží 77.160 litrů výplachu. 
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  15.313 + 77.160 = 92.473 

  92.473 : 16,2 = 5.708  

  5.708 : 30 = 190  

výsledky: 

celkový objem mezikruží 92.473 l 

počet zdvihů při kapacitě čerpadla 16,2 l/zdvih 5.708 zdvihů 

čas na zatlačení výplachu 190 min 

 

 

  32.000 + 92.473 = 124.473 

  124.473 : 16,2 = 7.685  

  7.685 : 30 = 256  

výsledky: 

celkový objem výplachu ve vrtu 124.473 l 

počet zdvihů při kapacitě čerpadla 16,2 l/zdvih 7.685 zdvihů 

čas na zatlačení výplachu 256 min 

 

 

vstupní data k umrtvování 

 

Zavírací tlak ve vrtných tyčích (SIDPP)  30 bar (3 Mpa) 

Zavírací tlak v pažnicích (SICP)   45 bar (4,5 Mpa) 

Přítok do vrtu      1.800 l 

 

Bezpečnostní tlak (SP) se při zmáhání volí 10 barů (1 Mpa). 

 

výpočet dalších dat potřebných k umrtvování 

 

a) hustota zatěžkaného výplachu (KMD) 
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K umrtvování použijeme zatěžkaný výplach s hodnotou 1,79 kg/l. 

b) počáteční cirkulační tlak (ICP) 

 

86104630 =++=++= SPKRPSIDPPICP  

 

K umrtvování použijeme počáteční cirkulační tak 86 barů (8,6 Mpa). 

 

c) konečný cirkulační tlak (FCP) 
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Při umrtvování bude konečný cirkulační tlak 49 barů (4,9 Mpa). 

 

d) rozdíl mezi počátečním a konečným tlakem (E) 

 

374986 =−=−= FCPICPE  

 

Rozdíl mezi počátečním a koncovým tlakem je 37 barů (3,7 Mpa). 

 

e) pokles tlaku za jeden zdvih 
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Za jeden zdvih poklesne tlak o 0,019 baru (0,0019 Mpa). 

Abychom mohli lépe zvládat proces umrtvování, volíme 200 zdvihů. 

 

200 x 0,019 = 3,8  

 

Za 200 zdvihů poklesne tlak o 3,8 baru (0,38 Mpa). 
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zobrazení tlaků k počtu zdvihů (rozmezí FCP až ICP) 

 

Tabulka č.3  Dopočítání tlaků 

 Tlak 

(bar) 

Tlak            

(Mpa) 

Počet 

zdvihů 

 

ICP 86 8,6 0  

 82 8,2 200  

 78 7,8 400  

 74 7,4 600  

 71 7,1 800  

 67 6,7 1000  

 63 6,3 1200  

 59 5,9 1400  

 56 5,6 1600  

 52 5,2 1800  

FCP 49 4,9 1975 (A) 

 

 

 

Obr. 32   Zobrazení tlaků k počtu zdvihů 
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Příloha č. 2   Zmáhání havárie při vrtání na vrtu Hrušky 124 

 

Dne 2.12.2008 po dovrtání hloubky 1811 metrů, při vrtání s valivým dlátem Ø 216 

mm, s ponorným motorem a MWD Ø 6 ¾“ tj. 171,4 mm (příloha č. ), při šablonování 

odvrtaného pásu před nadstavením došlo během tažení v hloubce 1809 metrů k náhlému 

nárůstu cirkulačního tlaku, ke ztrátě cirkulace a k uchycení nářadí.  

Okamžitě byly odstaveny čerpadla a bylo zahájeno uvolňování nářadí pomocí 

hydromechanických nůžek Ø 6 ¾“ tj. 171,4 mm od firmy Griffith směrem nahoru na 130 – 

145 tun, nůžky směrem dolů nepracovaly. Spolu s uvolňováním nářadí se postupně 

obnovila cirkulace (po 7 minutách od začátku komplikace), která po 90 minutách dosáhla 

režimu jako při vrtání. Při obnově cirkulace a propláchnutí vrtu nebyl na sítech 

zaznamenán zvýšený výnos úlomků. 

Na základě zjištěných skutečností tj. obnova cirkulace závalu bez zvýšení výnosu 

úlomků a tím obnovení cirkulace s režimem jako při vrtání (1600-1800 l/min při 170-180 

bar, tj. 17 – 18 MPa) a stálého uchycení nářadí, byl předpoklad, že uchycení nářadí je 

způsobeno diferenciálním příchvatem. Bylo rozhodnuto ke snížení tlakových poměrů ve 

vrtu (váha výplachu ve vrtu byla 1410 kg/m3).  

Po dohodě s vedoucími operátory bylo provedeno snížení hydrostatického tlaku ve 

vrtu a to zatlačením 14,8 m3 vody čerpadly do vrtných tyčí a jejím následným 

odpouštěním. Při postupném odpouštění vody bylo nářadí uvolňováno pomocí 

hydromechanických nůžek 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 výplachem o váze 1410 kg/m3. 

Po opravě Top Drivu se pokračovalo  v  uvolňování nářadí pomocí 

hydromechanických nůžek tahem 145 tun. Směrem dolů občas pracovaly na 10 tun. 
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Jelikož uvolňování pomocí hydromechanických nůžek bylo neúspěšné, bylo rozhodnuto o 

rozpojení nářadí pomocí šňůrkového torpéda (obr. 33) pod hydromechanickými nůžkami 

ve spoji zátěžek Ø 6 ¼“ v hloubce 1768,61 metrů. V této hloubce se nářadí rozpojit 

nepodařilo, proto bylo místo rozpojení posunuto o spoj výše směrem nahoru, ale taktéž 

pod hydromechanické nůžky, do spoje přechodu M 4 ½“ IF x Č 4“ IF a zátěžky Ø 6 ¼“ 

v hloubce 1759,41 metrů, kde se nářadí rozpojit podařilo. Odpojené nářadí bylo vytaženo 

a ve vrtu zůstalo: valivé dláto Ø 216 mm, ponorný motor (příloha č.7) s MWD Ø 6 ¾“, 

dva centrátory Ø 8“ (příloha č.4) a Ø 8 ¼“ (příloha č.6), tři zátěžky Ø 6 ¼“ s hlavou 

v hloubce 1759,41 m (ponorný motor, MWD, jehož součástí je i nemagnetická zátěžka a 

centrátory byly zapůjčeny ze zahraničí). Celková délka uchyceného nářadí činila 50,33 

metrů. Průběh namáhání je zřejmý z přílohy č. 5. 
 

 

Obr. 33   Sestava nářadí ve vrtu po šňůrkovém torpédu (Kožík, 2008) 

 

K vytažení havarovaného nářadí bylo rozhodnuto o obvrtávání. Jednoznačným 

aspektem k určení této metody byla ta skutečnost, že ve vrtu zůstalo zařízení MWD, které 
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je příliš drahé.  Pokud by ve vrtu nebylo zařízení s MWD, s největší pravděpodobností by 

se rozhodlo rozpojit kolonu co nejblíže místu uchycení, provedla by se cementace v místě 

rozpojení a následovalo by pokračování ve vrtání pomocí úhybu.  

Nejprve následovalo obvrtávání zátěžek Ø 6 ¼“ se sestavou z obr. 34 o délce 28,37 

m do hloubky 1787,78 metrů po vrch žebra centrátoru Ø  8“ nad nemagnetickou zátěžkou 

Ø 6 ¾“. Pro snadnější navedení obvrtávacích rour Ø 7 5/8“, ve spodu s obvrtávací 

korunkou Ø 203 mm, byl na vrtných tyčích zapuštěn přechod Č 4“ IF x Č 3 ½“ Reg, který 

byl na hlavu zátěžek našroubován. Po našroubování přechodu a jeho rozpojení ve spoji 3 

½“ Reg (nejslabší spoj vrtné kolony), bylo nářadí nad tímto přechodem vytaženo. Ve věži 

se poskládala sestava s obvrtávacími rourami Ø 7 5/8“ a  obvrtávací korunkou Ø 203 mm 

(obr. 40). 

 
 

 

Obr. 34   Sestava pro obvrtání uvízlého nářadí ve vrtu (vlastní obrázek, 2008) 

 

Následovalo zapouštění obvrtávací sestavy. V hloubce 1578 metrů došlo 

k nasednutí, proto v intervalu 1578 – 1597 metrů musela být sestava zapouštěna s rotací a 

s cirkulací výplachu. Zátěžky byly obvrtány do hloubky 1787,78 metrů. Po vrch žebra 

centrátoru Ø 8“, který byl nad nemagnetickou zátěžkou Ø 6 ¾“. Interval 1776 – 1786 

metrů musel být obvrtáván vyšším přítlakem. Po vytažení nářadí a rozpojení obvrtávacích 

rour,  byla zapuštěna sestava přechodů s bezpečnostním spojníkem a hydromechanickými 

nůžkami pro spojení s čepovým závitem 3 ½“ Reg. 
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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) 

 

Po spojení uvízlého nářadí ve spoji 3 ½“ Reg, probíhalo uvolňování nářadí pomocí 

hydromechanických nůžek (obr. 35) směrem nahoru i dolů. Nářadí se nepodařilo uvolnit. 

Následovalo tedy rozpojení nářadí v bezpečnostním spojníku a jeho vytažení. Při tažení 

v hloubce 1490 m nastal mírný výtok z vrtu, nářadí bylo zapuštěno zpět, spojeno 

v bezpečnostním spojníku v hloubce 1756,75 metrů. Následovala operace proplachování 

vrtu. Při proplachování další pokus o uvolňování uvízlého nářadí pomocí hydraulických 

nůžek. Nářadí neuvolněno. Opětovné rozpojení nářadí v bezpečnostním spojníku a jeho 

vytažení. Vzhledem k tomu, že při obvrtávání zátěžek se jevily určitě intervaly jako 

uchycené diferenciálním příchvatem a byla možnost opětného uchycení v době od 

obvrtávání a zapuštění uvolňovací sestavy (obr. 36), bylo rozhodnuto o zapuštění 

obvrtávacích rour Ø 7 5/8“ a spojení se spodní částí bezpečnostního spojníku 4 ½“ IF. 

V plánu bylo opakované obvrtávání a navlečení zátěžek, přitom se spojit pomocí 

bezpečnostního spojníku 4 ½“ IF a okamžitě zahájit uvolňování pomocí 

hydromechanických nůžek nahoru a dolů. 
 

 

Obr. 36   Sestava pro obvrtávání uchyceného nářadí až po centrátor 8“ (Kožík, 2008) 

Legenda: 1 – obvrtávací korunka Ø 203 mm, 2 - 3 ks obvrtávací roury Ø 7 5/8“, 3 - hlava 

na obvrtávací roury, 4 - vrtná tyč Ø 5“, 5 - hydromechanické nůžky, 6 – přechod na 

zátěžky Ø 6 ¼“, 7 – přechod, 8 – vrchní část bezpečnostního spojníku 4 ½“ IF. 
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Po odpláchnutí zátěžek a spojení v bezpečnostním spojníku 4 ½“ IF bylo zahájeno 

uvolňování uchyceného nářadí. Nářadí opět neuvolněno, znovu bylo rozpojeno 

v bezpečnostním spojníku 4 ½“ IF a bylo vytaženo.  

 

Obr. 37   Sestava uvíznutá ve vrtu s hlavou v hloubce 1756,75 metrů (Kožík, 2008) 

 

Z doposud provedených prací bylo zřejmé, že jsou dále uchyceny MWD s ponorným 

motorem, na které nemáme obvrtávací roury. Byla kontaktována firma SMITH, která nám 

tyto obvrtávací roury o Ø 8 1/8“ zapůjčila. Vzhledem k tomu, že sestava obvrtávacích rour 

Ø 8 1/8“ je velmi tuhá, byl vrt před zapouštěním této sestavy prokalibrován tuhou sestavou 

nářadí (od spodu):   
 

• valivé dláto Ø 216 mm; 

• nedlátový centrátor Ø 215 mm; 

• 2 kusy zátěžek Ø 6 ¼“; 

• kolonový centrátor Ø 215 mm; 
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• 6 kusů zátěžek Ø 6 ¼“; 

• přechod Č 4“ IF x M 4 ½“ IF; 

• a vrtné tyče Ø 5“. 

 

Do doby přepravy obvrtávacích rour Ø 8 1/8“ z Německa na vrt Hrušky 124, bylo 

rozhodnuto o odfrézování centrátoru Ø 8“ nad nemagnetickou zátěžkou našimi 

obvrtávacími rourami Ø 7 5/8“ (obr. 38). Tím vyplnit čas a hlavně ušetřit zapůjčenou 

obvrtávací korunku s Ø 210/175 mm pro obvrtávání nemagnetické zátěžky 6 ¾“ s MWD, 

centrátoru Ø 8 ¼“ mezi nemagnetickou zátěžkou a ponorným motorem. 

Při zapouštění kalibrační sestavy Ø  216 mm došlo k nasednutí v hloubce 1370 metrů. 

Po pročištění intervalu 1370 – 1385 metrů, bylo nářadí zapuštěno do hloubky 1754 metrů, 

kde byl vrt propláchnut a nářadí vytaženo. Následovalo zapouštění sestavy obvrtávacích 

rour Ø 7 5/8“ a obvrtávací korunky Ø 203 mm.  
 

 

Obr. 38   Sestava pro obvrtávání uvízlého nářadí po centrátor (Kožík, 2008) 

 

Legenda: 1 – obvrtávací korunka Ø 203 mm, 2 – 4 ks obvrtávacích rour Ø 7 5/8“, 3 – hlava 

na obvrtávací roury, 4 – vrtná tyč Ø 5“, 5 – hydromechanické nůžky. 

 

Byl obvrtán vrchní centrátor Ø 8“ v intervalu 1787,78 – 1787,98 metrů. Dále bez 

postupu. Vytažení sestavy s obvrtávacími rourami Ø 7 5/8“. Pak se začalo se skládáním 

sestavy se zapůjčenými obvrtávacími rourami Ø  8 1/8“ (obr. 39) a obvrtávací korunka Ø 

210/175 mm.  
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Obr. 39   Sestava pro obvrtávání MWD a uchyceného nářadí (Kožík, 2008) 

 

Legenda: 1 – obvrtávací korunka Ø 210/175 mm, 2 – 6 ks obvrtávacích rour Ø 7 5/8“, 3 – 

hlava na obvrtávací roury, 4 – přechod, 5 – vrtná tyč Ø 5“, 6 – hydromechanické nůžky, 7 - 

přechod. 

 

Zapouštění probíhalo vzhledem k těsnosti ve vrtu a výtoku výplachu vrtnými tyčemi 

velmi pomalu. Po zapuštění nářadí a velmi komplikovanému projíždění přes hlavu nářadí, 

tj. přes část bezpečnostního spojníku, bylo havarované nářadí znovu obvrtáváno v intervalu 

1756,75 – 1787,98 metrů (již obvrtaný interval obvrtávacími rourami Ø 7 5/8“) a dále bylo 

pokračováno v obvrtávání nemagnetické zátěžky, centrátoru Ø 8 1/4“ a ponorného motoru 

v intervalu 1787,98 – 1807,50 metrů tj. po kloub ponorného motoru, 2,24 m nad valivé 

dláto Ø 216 mm. Nářadí s obvrtávacími rourami a obvrtávací korunkou bylo vytaženo. 

Pak byla zapuštěna horní část bezpečnostního spojníku a po spojení nářadí se spodní 

částí bezpečnostního spojníku, bylo nářadí uvolňováno pomocí hydromechanických nůžek, 

kdy při tahu 140 tun došlo k náhlému uvolnění. Avšak váha nářadí byla stejná jako při 

zapouštění horní části bezpečnostního spojníku. Po vytažení nářadí bylo zjištěno, že došlo 

k utržení části rozfrézovaného bezpečnostního spojníku. K rozfrézování části 

bezpečnostního spojníku došlo při navlékání obvrtávací korunky Ø 210/175 mm na hlavu 

havarovaného nářadí tj. na spodní část bezpečnostního spojníku.  

Na základě zjištěné skutečnosti byl zapuštěn dlouhý pravý trn (příloha č.2) 

s hydromechanickými nůžkami a novým bezpečnostním spojníkem, havarované nářadí 

bylo chyceno a uvolňováno pomocí hydromechanických nůžek, kdy při uvolňování tahem 

na  140 tun došlo k vytržení trnu. Nářadí bylo znovu chyceno a při uvolňování znovu došlo 

k vytržení trnu. Po vytažení nářadí, bylo zjištěno, že na trnu byla vytažena spodní část 

rozfrézovaného bezpečnostního spojníku. Vzhledem k tomu, že nebylo možné nářadí 

uvolnit, bylo rozhodnuto o zapuštění obvrtávacích rour Ø 8 1/8“ s novou obvrtávací 
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korunkou Ø 210/175 mm a opět se obvrtávaly zátěžky, MWD a ponorný motor až po 

valivé dláto Ø 216 mm i za cenu jeho poškození. Obvrtávací roury Ø 8 1/8“ byly zapuštěny, 

opět byl obvrtáván již obvrtaný intarval a bylo pokračováno až do hloubky 1808,40 m, tj. 

1,34 m nad valivé dláto. Dále však bez postupu. Během tažení sestavy s obvrtávacími 

rourami, došlo v hloubce 1788 metrů k uchycení obvrtávací sestavy, která byla uvolněna 

úderem hydromechanických nůžek v tahu 140 tun. Po vytažení sestavy nářadí byla zjištěna 

deformace obvrtávací korunky Ø 210/175 mm. K dalšímu uvolňování byl zapuštěn dlouhý 

pravý trn 4 ½“ IF, po spojení trnu s uchyceným nářadím bylo za stálé cirkulace přikročeno 

k uvolňování pomocí hydromechanických nůžek, směrem nahoru tahem 150 tun. Bez 

úspěchu a směrem dolů na váhu 10 tun s vyvozováním zkrutu. Za účelem dosažení posunu 

nářadí dolů. Při opakovaném úderu hydromechanickými nůžkami směrem dolů došlo 

k uvolnění nářadí a tím k obnovení rotace havarovaného nářadí. Po pročištění intervalu 

1811,00 - 1793,00 m s rotací a cirkulací, bylo přikročeno k tažení nářadí.  

Dne 14.12.2008 bylo vytaženo kompletní havarované nářadí. Dále bylo rozhodnuto o 

zapuštění valivého dláta Ø 216 mm s centrátorovou sestavou a pokračovat ve vrtání bez 

ponorného motoru a měření s MWD.  

Sestava pro další vrtání (od spodu): 

• valivé dláto Ø 216 mm; 

• naddlátový centrátor Ø 215 mm; 

• manipulační zátěžka Ø 6 ¼“; 

• kolonový centrátor Ø 215 mm; 

• zátěžka Ø 6 ¼“; 

• kolonový centrátor Ø 215 mm; 

• 10 ks zátěžek Ø 6 ¼“; 

• přechod mezi zátěžky Ø 6 ¼“ a silnostěnné vrtné tyče 5“; 

• 6 ks silnostěnných vrtných tyčí 5“; 

• a vrtné tyče 5“. 

 

Po zapuštění DV a při následném vrtání bylo zjištěno klínování nářadí. Celá pracovní 

kolona vrtného nářadí s valivým dlátem 216 mm byla vytažena a vrt byl několikrát 

pročištěn čelní frézou s kalovkou  Ø 210 mm. 
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Tektonické poměry v místě komplikace 
 

Na základě výsledků karotážního měření, vyhodnocení sledování geologické 

kontroly vrtání a korelace s okolními vrty je možné konstatovat, že na vrtu Hrušky 124 

byly zastiženy všechny projektem očekávané nadějné horizonty a to v přibližně 

předpokládaných hloubkách a v obdobném vývoji jako na vrtu Hrušky 68. Menší 

tektonická porucha o výšce skoku cca 16 m, vyskytující se na vrtu Hrušky 68 asi 18 metrů 

nad 7. středněbadenským obzorem, nebyla na vrtu Hrušky 124 zastižena. V prostoru mezi 

7. a 8. středněbadenským obzorem, kde došlo na vrtu Hrušky 124 k technickým 

problémům, se žádná tektonická porucha nevyskytuje. Tento interval je mezi oběma vrty 

velmi dobře korelovatelný. Plynonosný 7. a středněbadenský obzor byl zastižen v intervalu 

1765 až 1771 metrů a nižší vodonosný 7. b středněbadenský obzor v intervalu 1776 až 

1789 metrů. Žádný z těchto obzorů nebyl doposud těžen, a proto se v nich očekává 

počáteční ložiskový tlak, který byl uveden v projektu o 30%  vyšší než hydrostatický.  

Výše ložiskového tlaku byla odvozena od počátečního ložiskového tlaku zjištěného 

v podložním 8. b středněbadenského obzoru. Tento, dnes těžený objekt, byl provrtán 

v intervalu 1852 až 1880 metrů. Ještě nad ním se v intervalu 1836 až 1841 metrů vyskytuje 

8. a středněbadenský obzor, který také nebyl doposud nikde otevřen a má tedy původní 

ložiskový tlak.  
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Obr. 40   Obvrtávací korunka Ø 7 5/8“ po použití (Kožík, 2008) 

 

 

Obr. 41   Obvrtávací korunka Ø 8 1/8“ před použitím (Kožík, 2008) 
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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) 
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Obr. 44   Vytažení části bezpečnostního spojníku 4 ½“ IF, 3 pohledy (Kožík, 2008) 

 

 

 

 

Obr. 45   Část bezpečnostního spojníku (Kožík, 2008) 
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Obr. 46   Vytažení části bezpečnostního spojníku chytacím trnem (Kožík, 2008) 

 

 

 

 

Obr. 47   Vytažení části bezpečnostního spojníku chytacím trnem (Kožík, 2008) 
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Příloha č. 3   Hydromechanické nůžky Griffith (NATIONAL OILWELL, Inc.,  

Edmonton, Hyd./Mech. Jar 6 ½“ SERVICE MANUAL, 2002) 
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Příloha č. 4   Dlouhý chytací trn (Kožík, 2008) 
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Příloha č. 5  Kruhový diagram o probíhajícím zatížení na vrtu Hrušky 124 (Kožík, 2008) 

 

 

 

Legenda: 

9,5 až 16 uchycení nářadí a uvolňování; 

16 až 20 umrtvování; 

20 až 2,5 uvolňování nářadí; 

2,5 až 6 proplachování; 

6 až 9,5 vrtáno s MWD. 

 



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

2010   81 

Příloha č. 6   Centrátor Ø 8“ (www.bakerhughesdirect.com, 2008) 
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Příloha č. 7   Nemagnetická zátěžka Ø 6 ¾“ (www.bakerhughesdirect.com, 2008) 
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Příloha č. 8   Centrátor Ø 8 ¼“ (www.bakerhughesdirect.com, 2008) 
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Příloha č. 9   Ponorný motor Ø 6 ¾“ (www.bakerhughesdirect.com, 2008) 

 


