STRESZCZENIA

Aisayev S., Zhapbasbayev U., Turegeldiyeva K.: Zasady przep³ywu turbulentnego nieizotermiczego strumienia w zbiorniku z rop¹  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29 
No. 1
W artykule omówiono rozwój turbulentnego przep³ywu nieizotermicznego strumienia w zbiorniku z rop¹. Rosn¹ce wymogi zwi¹zane z ochron¹ rodowiska stawiaj¹ wyzwania przed przemys³em naftowym, by zmniejszyæ przypadki zanieczyszczeñ rop¹ naftow¹ w trakcie produkcji i transportu. Zwi¹zek hydrodynamiczny odpadów ropnych z przep³ywem potwierdzaj¹ testy przemys³owe.
Autorzy dowodz¹ tezy o rozwijaj¹cym siê turbulentnym nieizotermicznym przep³ywie w zbiorniku z rop¹. W artykule
przedstawiono matematyczny model, który opracowano i poddano symulacjom numerycznym pod k¹tem przep³ywu
turbulentnego nieizotermicznego strumienia zbiorniku z rop¹. Matematyczna metoda zosta³a oparta na przep³ywie
nieizotermicznego p³ynu w zbiorniku z rop¹ z zastosowaniem rozwi¹zañ równañ NavieraStokesa urednionych przez
Reynoldsa oraz równañ k-o modelu turbulencji. Opracowany model zweryfikowano danymi eksperymentalnymi.
Wyniki numerycznych symulacji okaza³y siê byæ w dobrej zgodnoci z danymi dowiadczalnymi. Turbulentny
(molowy) przesy³ jest istotny w analizie parametrów przep³ywu. W tej drugiej czêci dominowa³y konwekcja
i mechanizmy zwi¹zane z przekazywaniem ciep³a.
Opracowany matematyczny model i metody symulacji numerycznej wykorzystano do badania procesu ogrzewania ropy przez gor¹cy strumieñ. Umo¿liwia to okrelenia masy ogrzanej ropy u¿ytej w termomechanicznej technologii zbierania rozlanej ropy.
S³owa kluczowe: ropa, turbulentny nieizotermiczny przep³yw, model matematyczny, symulacja numeryczna

Akzhalova A., Alexeyev M., Bissekenova J., Myltykbekov M., Shabdirov A., Zhapparkulov B., Zhunusov Ch.: Zautomatyzowany system sterowania eksploatacj¹ z³ó¿ ropy
i gazu z zastosowaniem techniki fontannowej  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29 
No. 1
W pracy zaproponowano sprzêtowe i softwareowe komponenty samodostosowuj¹cego siê zautomatyzowanego
systemu sterowania i monitorowania informacji w przypadku zastosowania techniki fontannowej opartej na dostosowaniu zaworu na podstawie odczytów z czujników cinienia, prêdkoci przep³ywu, temperatury i innych
parametrów. Istot¹ samodostosowuj¹cego siê uk³adu komputerowego jest wbudowana inteligencja w celu uzyskania bardziej proaktywnego podejcia do zarz¹dzania takimi elementami, jak czujniki czy inteligentne urz¹dzenia steruj¹ce, które reaguj¹c przez zorganizowan¹ przez siebie bezprzewodow¹ sieæ mog¹ prowadziæ do ³atwiejszego przep³ywu danych, dok³adniejszej analizy i predykcji oraz w konsekwencji podniesienia produkcji. G³ównym sk³adnikiem samo dostosowuj¹cego siê uk³adu jest opracowany inteligentny sterownik oparty na logice
predykcyjnej, którego celem jest poprawa dostêpu i dzia³ania zasobów produkcyjnych, szczególnie zaworów
z regulacj¹ automatyczn¹ i pó³automatyczn¹. Podejcie to znacznie u³atwia monitorowanie z³ó¿ ropy naftowej
i zwiêksza wiarygodnoæ ca³ego systemu informatycznego.
S³owa kluczowe: system sterowania, zawory automatyczne, samoorganizuj¹ca siê sieæ, technika fontannowa

Artymiuk J., Lengersdorf F.: Zaawansowany sprzêt wiertniczy zapewniaj¹cy efektywne
wiercenie w poszukiwaniu gazu z ³upków  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
Od XIX wieku, kiedy po raz pierwszy wydobyto gaz ze ska³y ³upkowej i stwierdzono jego zasoby, odwierty
eksploatacyjne intensywnie poddawano opróbowaniom w celu stwierdzenia ich op³acalnoci i mo¿liwoci wydobywczych, g³ównie w zale¿noci od stopnia zaawansowania technologicznego stosowanego sprzêtu wiertniczego.
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Zwykle ³upki charakteryzuj¹ siê doæ s³ab¹ przepuszczalnoci¹, uniemo¿liwiaj¹c¹ przep³yw wystarczaj¹cych iloci p³ynu do otworu, tym samym nie stanowi¹c przemys³owo op³acalnych róde³ gazu ziemnego. Z tego te¿ powodu zarówno w Polsce jak i na wiecie techniczne osi¹gniêcia w zakresie szczelinowania hydraulicznego doprowadzi³y do intensywnego rozwoju wydobycia gazu z ³upków. W celu utrzymania niskich kosztów w miejscu wydobycia gazu z ³upków wa¿ne jest zachowanie niskich kosztów utrzymania sprzêtu i zapewnienie optymalnych
kosztów wiercenia. Nale¿y zwróciæ uwagê na podstawowy sprzêt wiertniczy, np. na górny napêd przewodu wiertniczego, automatyczne klucze, uk³ady wyci¹gowe, pompy p³uczkowe itp. Wyd³u¿enie godzin pracy sprzêtu powinno gwarantowaæ nieprzerwane jego dzia³anie do ok. 50 000 godzin bez potrzeby wykonywania prac zwi¹zanych z utrzymaniem. Faktyczny czas potrzebny na wymianê zu¿ytych czêci maszyn jest w sumie pomijany, przy
zachowaniu niespotykanego dot¹d poziomu bezpieczeñstwa pracy, dziêki zastosowaniu zaawansowanych technik
szybkiego zwalniania hydraulicznego. Ha³as wytwarzany przez sprzêt, masa i rozmiar stopniowo zmniejsza³y siê
dziêki zastosowaniu zaawansowanych silników napêdowych i przek³adniowych elementów transmisyjnych.
Nowe i innowacyjne konstrukcje pomp p³uczkowych i g³owic obrotowych przewodu wiertniczego umo¿liwiaj¹
zastosowanie cinienia do 7500 PSI. Elektronicznie sterowane automatyczne systemy wiercenia umo¿liwiaj¹
w pe³ni autonomiczne wiercenie z ci¹g³¹, automatyczn¹ kontrol¹ nacisku na wider. Podsumowuj¹c, przy zastosowaniu w pe³ni komponentowej technologii, ca³kowite koszty wiercenia spadaj¹, umo¿liwiaj¹c wykonanie wiêkszej liczby otworów do produkcji gazu z ³upków, co z kolei z roku na rok mo¿e zwiêkszaæ potencja³ wydobywczy
gazu ziemnego w Polsce i na wiecie.
S³owa kluczowe: urz¹dzenia wiertnicze, wiercenia poszukiwawcze gazu z ³upków, efektywnoæ wiercenia

Bednarz S., Teper W.: Nowe rozwi¹zanie techniczne si³ownika o du¿ym skoku w zastosowaniu do hydraulicznych wyci¹gów wiertniczych  AGH Drilling Oil Gas 2012 
Vol. 29  No. 1
W wiatowym przemyle naftowym stosuje siê nadal g³ównie klasyczne uk³ady wyci¹gowe linowe. Hydrauliczne
uk³ady wyci¹gowe wystêpuj¹ g³ównie w ma³ych mobilnych urz¹dzeniach wiertniczych i maj¹ utrwalon¹ pozycjê.
Natomiast w przypadku ciê¿kich urz¹dzeñ do wierceñ naftowych i poszukiwawczych udzia³ hydraulicznych wyci¹gów jest niedu¿y, ale systematycznie siê zwiêksza na rynku zdominowanym przez klasyczne linowe uk³ady
wyci¹gowe. W pracy opisano zasadê konstrukcji si³ownika hydraulicznego o du¿ym skoku, który wykonano
w postaci modelu laboratoryjnego pozwalaj¹cego na zademonstrowanie jego dzia³ania. Proponowana konstrukcja
si³ownika stwarza mo¿liwoci zwiêkszenia udwigu wyci¹gów wiertniczych hydraulicznych w urz¹dzeniach do
poszukiwañ i wydobycia surowców mineralnych. Si³ownik ten mo¿e znaleæ zastosowanie we wszystkich maszynach i urz¹dzeniach, w których potrzebne s¹ si³owniki o du¿ym skoku i wysokiej obci¹¿alnoci, a konieczna jest
minimalizacja masy ca³ej konstrukcji.
S³owa kluczowe: hydrauliczne wyci¹gi wiertnicze, hydraulika si³owa

Beisembetov I.K., Bekibaev T.T., Assilbekov B.K., Zhapbasbayev U.K., Kenzhaliev B.K.:
Zastosowanie procesorów graficznych GPU w rozwoju trójwymiarowych symulatorów
hydrodynamicznych w planowaniu wtórnego wydobycia ropy naftowej  AGH Drilling
Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
Artyku³ przedstawia badania nad programem graficznym wykorzystywanym w planowaniu wtórnego wydobycia
ropy naftowej z wykorzystaniem równoleg³ego systemu obliczeniowego CUDA. CUDA jest systemem stworzonym przez firmê NVIDIA. Pozwala on na ogromne zwiêkszenie mocy obliczeniowej poprzez zastosowanie procesorów graficznych GPU. Porównane zosta³y wyniki osi¹gniête od roku 2003 obliczone z wykorzystaniem
zwyk³ego procesora CPU oraz procesora graficznego GPU. Obliczenia zosta³y wykonane na modelu z³o¿owym
wykonanym na siatce przestrzennej z³o¿onej z 3 milionów komórek. Równanie bilansu masowego w przybli¿eniu opisuje metoda przep³ywu dwufazowego w orodku porowatym typu IMPES. W rezultacie modelowania numerycznego wtórnego wydobycia ropy naftowej z wykorzystaniem procesora graficznego GPU, wyniki obliczeñ
uzyskano wielokrotnie szybciej ni¿ w przypadku stosowania procesora typu CPU.
S³owa kluczowe: GPU, CPU, NVIDIA, trójwymiarowe symulatory hydrodynamiczne, planowanie wtórnego wydobycia ropy
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Blicharski J., Smulski R.: Stanowisko laboratoryjne wypierania siê p³ynów w orodkach porowatych w aspekcie sekwestracji CO2  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29 
No. 1
W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne do badania wypierania siê p³ynów w orodkach porowatych
pod k¹tem geologicznej sekwestracji CO2 w sczerpanych z³o¿ach wêglowodorów. Scharakteryzowano g³ówne
elementy stanowiska tj. komorê cinieniow¹ do badania próbek skalnych, uk³ad zat³aczania gazów wyposa¿ony
w bezpulsacyjn¹ pompê, uk³ad pomiaru ilociowego i jakociowego wypieraj¹cych siê p³ynów oraz uk³ad zbioru
rejestracji danych. Stanowisko to umo¿liwia badanie ró¿nych zjawisk fizycznych wystêpuj¹cych przy wypieraniu
siê p³ynów w orodkach porowatych w szerokim zakresie cinieñ i temperatur, odwzorowuj¹cych rzeczywiste
warunki panuj¹ce w z³o¿u. W ramach kalibracji stanowiska wykonano pomiary wspó³czynnika przepuszczalnoci
wzorcowego rdzenia, uzyskuj¹c koreluj¹ce siê wyniki.
S³owa kluczowe: wypieranie p³ynów, orodek porowaty, sekwestracja dwutlenku wêgla, przepuszczalnoæ

Bujok P., Klempa M., Koziorek J., Rado R., Porzer M.: Ocena wp³ywu warunków klimatycznych na bilans energetyczny górotworu na obszarze poligonu badawczego VSB 
TU Ostrava  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
VB  Uniwersytet Techniczny w Ostrawie posiada unikaln¹ mo¿liwoæ badania zmian temperatury w górotworze dla d³ugotrwa³ego dzia³ania pomp ciep³a. Nowy budynek Audytorium jest nie tylko najwiêkszym obiektem
w Republice Czeskiej, ale tak¿e w Europie rodkowej, ogrzewanym przez system pomp ciep³a. Wraz z systemem
otworów technologicznych pozyskuj¹cych ciep³o z górotworu odwiercono równie¿ badawcze otwory monitoruj¹ce, które kontroluj¹ zmiany temperatury w otaczaj¹cym górotworze podczas eksploatacji systemu grzewczego.
System monitorowania zlokalizowany na obszarze dzia³ania otworów technologicznych nazywa siê Du¿ym Poligonem Badawczym. VB-TU posiada drugi systemu badawczego nazywany Ma³ym Poligonem Badawczym
i lokalizacj¹ w pobli¿u budynku Centrum Badañ Energetycznych (CBE). Sk³ada siê ona z dwóch odwiertów technologicznych do eksploatacji energii cieplnej przy u¿yciu pomp ciep³a i dziewiêciu otworów monitoruj¹cych,
po³o¿onych w pobli¿u tych dwóch odwiertów. Wszystkie odwierty wykonane na terenie obu poligonów badawczych wyposa¿one s¹ w czujniki, które monitoruj¹ zmiany temperatury podczas ogrzewania (pobieranie energii
cieplnej z orodka skalnego w zimie) i ch³odzenia (przekazywania energii do górotworu w okresie letnim). G³ównym celem badañ jest sprawdzenie funkcjonalnoci i wydajnoci ca³ego systemu. W artykule zaprezentowano
niektóre aspekty zagadnieñ pozyskiwania energii cieplnej z górotworu oraz wyniki uzyskanych analiz wynikaj¹cych z monitoringu i pomiarów zmian temperatury w warstwach powierzchniowych górotworu do g³êbokoci
oko³o 20 m.
S³owa kluczowe: poligon badawczy, odwierty dla pomp ciep³a, wymiana ciep³a w górotworze, pozyskiwania
i akumulacja ciep³a w górotworze

Chatzistamou V.: Budowa reometru magnetycznego do okrelania w³aciwoci reologicznych magnetorelogicznych p³ynów stosowanych w wiertnictwie  AGH Drilling Oil
Gas 2012  Vol. 29  No. 1
Magnetoreologiczne (MR) p³yny s¹ zawiesinami charakteryzuj¹cymi siê gwa³townymi, ci¹g³ymi i odwracalnymi
zmianami w³aciwoci reologicznych pod wp³ywem zewnêtrznego pola magnetycznego. W sk³adzie swoim maj¹
mikronowe magnesowalne cz¹steczki zawieszone niemagnetycznym p³ynie przewodz¹cym. Rozproszona faza
mo¿e sk³adaæ siê z materia³ów ferromagnetycznych, ferrymagnetycznych i paramagnetycznych, podczas gdy p³yn
mo¿e byæ wod¹, naft¹ b¹d olejem mineralnym. G³ówny problem w przypadku tych p³ynów polega na osadzaniu
siê magnetycznych mikrocz¹steczek pod wp³ywem silnie zró¿nicowanej gêstoci i koniecznoci dodawania czynników powierzchniowo czynnych. W przypadku niezastosowania pola magnetycznego, zawiesiny magnesowalnych cz¹steczek rozk³adaj¹ siê przypadkowo i p³yn zachowuje siê podobnie do cieczy newtonowskiej.
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Pod wp³ywem pola magnetycznego cz¹steczki tworz¹ ³añcuchy zgodnie z jego kierunkiem a to powoduje, ¿e p³yn
magnetoreologiczny zachowuje siê niemal jak cia³o sta³e o podwy¿szonej granicy plastycznoci, która waha siê
od 10 do 100 kPa, proporcjonalnie do pola magnetycznego, udzia³u procentowego fazy sta³ej i jej wielkoci.
Reologiê opisuj¹ modele newtonowskie, np. model plastyczny Binghama lub HerschelBulkleya.
W celu przebadania wp³ywu ró¿nych sk³adników p³ynów magnetoreologicznych na reologiê zawiesin zaprojektowano i wykonano w laboratorium innowacyjny giêtki reometr magnetyczny. Sk³ada siê on z pionowej rury przecinaj¹cej pole magnetyczne wywo³ane przez elektromagnes. Uk³ad wyposa¿ono w przep³ywomierz Coriolisa i trzy
przekaniki cinienia. Przep³yw nastêpuje pod wp³ywem pompy perystaltycznej. Rury zawieraj¹ce p³yn s¹ niemagnetyczne. Monitorowano prêdkoæ przep³ywu, gêstoæ, temperaturê, cinienie, spadek cinienia i strumieñ magnetyczny. W³aciwoci reologiczne p³ynów magnetoreologicznych w warunkach jednorodnego pola magnetycznego prostopad³ego do kierunku zwyk³ego przep³ywu przebadano dla ró¿nych parametrów przep³ywu, np. prêdkoci przep³ywu, dodanych rodków, zawartoci fazy sta³ej czy natê¿enia pola magnetycznego. Analizy danych
dokonano za pomoc¹ systemu akwizycji danych lub komputera osobistego.
S³owa kluczowe: reometr magnetyczny, p³yny magnetoreologiczne, wiercenia

Dubiel S., Luboñ K., Luboñ W., Wartak W.: Problemy rekonstrukcji odwiertów geotermalnych na przyk³adzie odwiertu Bia³y Dunajec PAN-1  AGH Drilling Oil Gas 2012 
Vol. 29  No. 1
W artykule omówiono przyczyny oraz zakres rekonstrukcji odwiertów geotermalnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem korozji stalowych elementów wyposa¿enia wg³êbnego oraz powstawania osadów solnych i polimetalicznych na ciankach rur, b¹d te¿ w ska³ach zbiornikowych strefy przyodwiertowej. Przeanalizowano sposób rekonstrukcji odwiertu Bia³y Dunajec PAN-1, spowodowanej uszkodzeniem kolumny eksploatacyjnej na skutek
korozji.
S³owa kluczowe: Geotermia Podhalañska, odwierty geotermalne, rekonstrukcja odwiertu BD PAN-1

Dubiel S., Zubrzycki A., Maruta M.: Analiza w³aciwoci zbiornikowych ska³ wêglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej (górnojurajskie pod³o¿e zapadliska przedkarpackiego)  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29 
No. 1
W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej zale¿noci przepuszczalnoci efektywnej (KDST) od porowatoci (Φgeof.) w celu oceny zmian w³aciwoci zbiornikowych górnojurajskich ska³ wêglanowych, wystêpuj¹cych w pod³o¿u centralnej czêci zapadliska przedkarpackiego, w strefie Bochnia  Dêbica  Mêdrzechów. Analizê przeprowadzono wykorzystuj¹c wyselekcjonowane dane uzyskane z pomiarów geofizyki wiertniczej oraz
wyników testów z³o¿owych rurowymi próbnikami z³o¿a (RPZ). Metod¹ analizy statystycznej wyznaczono odpowiednie równanie regresji w postaci: log KDST = 0,142 + 0,178 · Φgeof. mog¹ce byæ przydatne do prognozowania
wspó³czynnika przepuszczalnoci efektywnej na podstawie wielkoci wspó³czynnika porowatoci dla wêglanowych ska³ górnej jury pod³o¿a zapadliska przedkarpackiego.
S³owa kluczowe: poszukiwania naftowe, pod³o¿e zapadliska przedkarpackiego, wêglany górnej jury, wyniki
testów RPZ, zale¿noæ przepuszczalnoci efektywnej od porowatoci, metody statystyczne

Gonet A., liwa T., Hendel J.: Magazynowanie w górotworze ciep³a pochodz¹cego z ró¿nych róde³  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
W artykule przedstawiono najbardziej popularne metody magazynowania energii w górotworze. Scharakteryzowano magazyny wykorzystuj¹ce otworowe wymienniki ciep³a (BTES  Borehole Thermal Energy Storage)
lub warstwy zawodnione (ATES  Aquifer Thermal Energy Storage). Wskazano liczne ród³a zbêdnej energii
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odpadowej w zak³adach przemys³owych. Pokrótce opisano dowiadczenia krajów pionierskich w dziedzinie technologii UTES (Underground Thermal Energy Storage). Autorzy udowodnili koniecznoæ magazynowania energii,
wskazali korzyci i bezpieczeñstwo uk³adów UTES oraz przedstawili jak wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu
AGH w³¹czy³ siê w proces lepszego poznania i opisania zjawisk towarzysz¹cych procesowi magazynowania energii w górotworze i jego efektywnoci.
S³owa kluczowe: geoenergetyka, geotermia, pompy ciep³a, otworowe wymienniki ciep³a, magazynowanie energii

Grigoraº I.D.: Badanie i szacowanie produkcji ropy naftowej z towarzysz¹cym rozpuszczonym gazem ziemnym na z³o¿ach Niziny Panoñskiej  AGH Drilling Oil Gas
2012  Vol. 29  No. 1
Celem pracy s¹:
 analiza danych dodatkowych,
 uzupe³nianie modelu geologicznego,
 potwierdzaj¹ce szacowanie z³ó¿ i zasobów,
 optymalny zestaw produkcyjny,
 analiza kosztów.
S³owa kluczowe: ropa naftowa, niezwi¹zany gaz ziemny, gaz ziemny, kondensat, z³o¿e, produkcja, otwór, zasoby,
geologiczny

Hlinèík T., Tenkrát D.: Analiza kondensatu gazowego  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29
 No. 1
Czyszczenie gazoci¹gów standardowo poprzedza ich wewnêtrzn¹ kontrolê wykonywan¹ przez wszystkich operatorów systemów przesy³owych. Wa¿n¹ procedur¹ jest wewnêtrzna kontrola wykonana za pomoc¹ inteligentnych
narzêdzi, która umo¿liwia np. stwierdzenie ubytku materia³u, korozjê i pêkniêcia w ruroci¹gu. Jednak¿e równie¿
osady cieczy czy substancji sta³ych mog¹ dostarczyæ informacji na temat stanu ruroci¹gu, okreliæ potencjalne
problemy i ich ród³o.
W pracy zwrócono uwagê na metody analiz ró¿nych rodzajów osadów, ze szczególnym uwzglêdnieniem kompleksowej analizy na konkretnych próbkach z wykorzystaniem klasycznych metod, np. analiza wêgla po³¹czona
z nowoczesnymi metodami analiz (spektrometria XRF, GC-MS, GC-ECD, SIM-DIST).
S³owa kluczowe: gaz ziemny, kondensat, analiza

Kaliski M., Bia³ek M., Jedynak Z.: Wp³yw subsydiowania cen paliw na wiatowy rynek
ropy naftowej  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
W Polsce ceny paliw silnikowych utrzymuj¹ siê na bardzo wysokim poziomie. W swojej strukturze zawieraj¹
podatek VAT, akcyzê oraz op³atê paliwow¹. Ostateczna cena produktów ropopochodnych uzale¿niona jest od
ceny zakupu ropy naftowej. Od wielu lat wartoæ tego surowca na wiatowych gie³dach towarowych wykazuje
bardzo silny i nieprzewidywalny wzrost. Jednak na wiecie s¹ pañstwa, gdzie ceny paliw silnikowych poprzez
subsydiowanie utrzymane s¹ na bardzo niskim poziomie. Do tej grupy mo¿na zaliczyæ m.in. Arabii Saudyjskiej,
Indii, Chinach czy Wenezueli.
Celem artyku³u jest ocena wiatowego popytu i poda¿y na ropê naftow¹, w sytuacji rezygnacji z subsydiowania
detalicznych cen benzyny i olej napêdowy w pañstwach naftowych. Przyjêto tezê, ¿e odejcie od subsydiowania paliw silnikowych w ww. pañstwach mo¿e wp³yn¹æ na zwiêkszenie poda¿y tego surowca na wiatowych rynkach i równolegle przyczyni siê do obni¿enia jego ceny.
S³owa kluczowe: ropa naftowa, energia, popyt, poda¿, cena, gospodarka
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Kaliski M., Jedynak Z., Bia³ek M.: Czynniki kszta³tuj¹ce ceny ropy naftowej w wiecie
w roku 2011  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
Ropa naftowa to strategiczny surowiec o ograniczonym dostêpnoci, którego zasoby nie pozwalaj¹ na pe³ne zaspokojenie wszystkich zg³aszanych na ni¹ potrzeb. Z jednej strony wynika to z nieograniczonych i stale wzrastaj¹cych potrzeb paliwowych cz³owieka. Z drugiej, jest efektem ograniczonej iloci surowca, który mo¿e byæ dostarczony w danym miejscu i czasie. Nale¿y podkreliæ, ¿e obecnie wiatowy bilans popytu i poda¿y na ropê
kszta³tuje siê na wyrównanym poziomie. Natomiast niedoskona³oæ konkurencji w sektorze naftowym sprawia, ¿e
jedynie groba pojawienia siê zak³óceñ w dostawach tego surowca jest impulsem do wzrostu jego cen na gie³dach
towarowych. Celem artyku³u jest identyfikacja zjawisk zachodz¹cych w wiatowym otoczeniu spo³eczno-gospodarczym. Podejmowane dzia³ania umo¿liwiaj¹ okrelenie ich wp³ywu na poziom i dynamikê zmian ceny ropy
naftowej w roku 2011. Artyku³ koñczy prognoza na lata 20112012.
S³owa kluczowe: ropa naftowa, energia, cena, gospodarka, Rosja, OPEC

Kaliski M., Krupa M., Sikora A.: Analiza istniej¹cych prognoz rozwoju konsumpcji
i poda¿y gazu ziemnego w Polsce w wietle dostêpnych prognoz Unii Europejskiej 
AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
W artykule omówiono istniej¹ce i dostêpne publicznie prognozy dotycz¹ce poda¿y i popytu gazu ziemnego
w Polsce w perspektywie zatwierdzonej Polityki Energetycznej Polski 2030 (PEP 2030 )oraz pojawiaj¹cych siê
estymacji mo¿liwego wydobycia gazu z ³upków w Polsce. Autorzy w artykule podnosz¹, ¿e choæ strategia dywersyfikacji dostawców jest wyran¹ przes³ank¹ do zwiêkszenia bezpieczeñstwa energetycznego kraju, to mimo to
rozbie¿noci w prognozowaniu przede wszystkim energy mix, olbrzymi wp³yw na prognozy polityki klimatycznej UE oraz brak przewidywalnoci co do mo¿liwych scenariuszy rozwoju wydobycia gazu z ³upków s¹ na tyle
du¿e, ¿e trudno mówiæ o przewidywalnoci i stabilizacji rynku gazu w Europie. Omówione zosta³y tak¿e scenariusze rozwoju rynku gazu uwzglêdniaj¹ce rozwój wytwarzania energii elektrycznej z OZE, energetykê j¹drow¹
oraz perspektywê zero energetycznego rozwoju kraju (wzrost poziomu efektywnoci energetycznej). Wnioskiem
z artyku³u jest koniecznoæ zbudowania modelu prognostycznego dla rynku gazu ziemnego w Polsce oraz zmiana
prognoz w PEP 2030.
S³owa kluczowe: prognoza, poda¿, popyt, gaz ziemny, polityka energetyczna, scenariusz rozwoju rynku, model
prognostyczny

Kelessidis V.C., Chatzistamou V., Repouskou E., Zografou M., Karimi M.: Zastosowanie
p³uczki wiertniczej z czêciowo hydrolizowanego poliakryloamidu do modyfikacji
w³aciwoci reologicznych i filtracyjnych wodnych p³ynów wiertniczych u¿ywanych
do wierceñ tradycyjnych i ok³adzinowych  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
Wodne p³uczki wiertnicze zale¿¹ g³ównie od bentonitu zapewniaj¹cego odpowiednie w³aciwoci reologiczne
i filtracyjne. Jednak¿e w wielu przypadkach wykorzystuje siê inne dodatki jak np. polimery naturalne b¹d syntetyczne maj¹ce na celu stabilizacjê ³upków, otworu, kontrolê procesu flokulacji lub deflokulacji dyspersji bentonitowych przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego tarcia i podwy¿szonego momentu. Ponadto s¹ one ekologiczne. Wród tego typu polimerów znajduj¹ siê karboksymetyloceluloza, skrobia, guma guar, polianionowa celuloza, czêciowo hydrolizowany poliakryloamid, które mo¿na zastosowaæ oddzielnie lub w po³¹czeniu b¹d jako
dodatki do dyspersji bentonitowych. Istnieje kilka prac zawieraj¹cych wyniki badañ nad wp³ywem karboksymetylocelulozy, polianionowej celulozy i innych polimerów na w³aciwoci reologiczne wodnych dyspersji bentonitowych, jednak bardzo niewiele mo¿na znaleæ na temat wp³ywu polimeru z czêciowo hydrolizowanego poliakryloamidu. Uwa¿a siê, ¿e polimer ten po dodaniu do wodnej p³uczki bentonitowej wchodzi w reakcjê z cz¹steczkami bentonitu u³atwiaj¹c ³¹czenie siê cz¹stek bentonitu, dziêki czemu poprawiaj¹ siê reologiczne w³aciwoci
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zawiesiny. Ponadto, ze wzglêdu na wyj¹tkow¹ morfologiê polimeru zbudowanego z hydrolizowanego poliakryloamidu i pow³oki ochronnej jak¹ daje on cz¹stkom bentonitu, zasadniczo ograniczone zostaj¹ straty p³uczki.
W pracy przedstawiono wyniki badañ nad popraw¹ w³aciwoci reologicznych i filtracyjnych rozcieñczonych
dyspersji wodno-bentonitowych po dodaniu ró¿nych stê¿eñ hydrolizowanego poliakryloamidu, oceniono otrzymane wyniki, porównano je z podobnymi rezultatami uzyskanymi po zastosowaniu jednego z popularnych polimerów, karboksymetylocelulozy i zaproponowano optymalne stê¿enia hydrolizowanego poliakryloamidu w celu
uzyskania lepszej wydajnoci p³uczek wiertniczych.
S³owa kluczowe: p³uczki wiertnicze, czêciowo hydrolizowany poliakryloamid, straty p³uczki, reologia, SEM

Kopey B.V., Stefanyshyn O.I., Bednarz S.: Analiza algorytmów diagnostyki reduktorów
jednostek pomp za pomoc¹ metod formalnych  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29 
No. 1
Diagnostyczny model reduktora jednostki pomp zaprojektowano w celu zbudowania i przeanalizowania algorytmów za pomoc¹ metod formalnych. Wykorzystanie modelu diagnostycznego u³atwia i formalizuje proces decyzyjny w kwestiach diagnostyki. W celu scalenia algorytmu diagnostycznego zastosowano model funkcjonalnologiczny umo¿liwiaj¹cy przeanalizowanie powi¹zañ miêdzy poszczególnymi elementami a zestawami reduktora
za pomoc¹ prostych rodków oraz rozwa¿enie wp³ywu tych elementów na pomiar cech diagnostycznych. W celu
umo¿liwienia bardziej szczegó³owych badañ procesów wystêpuj¹cych w skrzyni przek³adniowej jednostki pomp
oraz w celu opracowania modelu diagnostycznego stworzono funkcjonalny schemat przek³adni redukcyjnej. Logiczny model diagnostyczny pozwoli ustaliæ i sklasyfikowaæ pojawiaj¹ce siê uszkodzenia, okreliæ ich kierunek
rozwoju oraz mechanizmy przyczynowo-skutkowe z innymi uszkodzeniami.
S³owa kluczowe: jednostka pomp, reduktor, przek³adnia, uszkodzenie, model diagnostyczny, algorytm

Kosowski P.: Opcje realne  alternatywne podejcie do oceny op³acalnoci projektów
inwestycyjnych w przemyle naftowym  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
W artykule omówiono kwestie zwi¹zane z wykorzystaniem do oceny efektywnoci inwestycji w przemyle naftowym teorii opcji realnych. Przedstawiono przyk³ad wyceny inwestycji za pomoc¹ opcji realnych i skonfrontowano go z analiz¹ przeprowadzon¹ z wykorzystaniem tradycyjnych metod. Podejmowania decyzji inwestycyjnych to
trudne, skomplikowane i odpowiedzialne zadanie. Kadra zarz¹dzaj¹ca musi zdecydowaæ, czy i kiedy wykonaæ
okrelony ruch biznesowy, który zazwyczaj jest trudny, lub nawet niemo¿liwy do odwrócenia, a w ka¿dym
z takich przypadków wystêpuje du¿a niepewnoæ odnonie jego rezultatów. Decyzje te maj¹ bezporedni wp³yw
na przep³ywy pieniê¿ne generowane przez przedsiêbiorstwo. Tradycyjne metody oceny op³acalnoci projektów
inwestycyjnych, oparte na zdyskontowanych przep³ywach pieniê¿nych, posiadaj¹ szereg wad, które utrudniaj¹
prawid³ow¹ wycenê inwestycji. Jedn¹ z najwa¿niejszych jest statycznoæ, czyli brak mo¿liwoci uwzglêdnienia
zmian wynikaj¹cych z procesu decyzyjnego w trakcie trwania inwestycji. Odpowiedzi¹ na potrzebê wykorzystania lepszych metod oceny efektywnoci inwestycji jest, zyskuj¹ca w ostatnich latach coraz wiêksze uznanie
w wiatowej ekonomice naftowej, metoda wyceny opcji realnych. Dziêki temu proces decyzyjny ma charakter
ci¹g³y, co odpowiada sytuacji rzeczywistego zarz¹dzania projektem inwestycyjnym w przemyle naftowym.
S³owa kluczowe: opcje realne, ocena efektywnoci inwestycji, przemys³ naftowy

Kosowski P., Wielgus G.: Ocena rentownoci stacji regazyfikacji oraz wyznaczanie minimalnej ceny za LNG z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo  AGH Drilling Oil
Gas 2012  Vol. 29  No. 1
W artykule omówiono kwestie zwi¹zane z budow¹ stacji regazyfikacji LNG w ma³ej skali, przeznaczonych do
zasilania gazem ziemnym odbiorców na terenach niezgazyfikowanych. Wykorzystanie gazu ziemnego w technologii LNG otwiera przed bran¿¹ gazownicz¹ nowe perspektywy i umo¿liwia m.in. ³atwe i nie wymagaj¹ce du¿ych
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nak³adów inwestycyjnych wyjcie z ofert¹ sprzeda¿y paliwa gazowego do klientów dotychczas znajduj¹cych siê
poza zasiêgiem sieci gazowej. Budowa i eksploatacja stacji regazyfikacji wymaga jednak przeprowadzenia na
etapie planowania odpowiedniej analizy rentownoci, która bêdzie w stanie uwzglêdniæ ryzyko zwi¹zane z tego
typu dzia³alnoci¹. Autorzy przedstawili nak³ady inwestycyjne oraz koszty funkcjonowania niewielkich stacji
regazyfikacji, a tak¿e analizê ich rentownoci z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. Wykorzystanie tego typu
symulacji jest zasadne, poniewa¿ w rzeczywistoci niezwykle rzadko wartoci prognozowane podczas przygotowania inwestycji dok³adnie odpowiadaj¹ wartociom rzeczywistym. W odniesieniu do budowy stacji regazyfikacji istotn¹ niewiadom¹ pozostaje koszt jej budowy, poniewa¿ ze wzglêdu na niewielki rynek istnieje du¿e ryzyko
wyst¹pienia znacz¹cych ró¿nic pomiêdzy cenami ofertowymi i przetargowymi. Nie³atwe jest równie¿ dok³adne
okrelenie poziomu kosztów funkcjonowania stacji regazyfikacji. Dziêki wykorzystaniu symulacji Monte Carlo,
zamiast pojedynczego wyniku, otrzymujemy zbiór rezultatów, który mo¿na przedstawiæ w postaci histogramu
i dystrybuanty oraz opisaæ szeregiem miar statystycznych, co pozwala na bardziej z³o¿on¹ analizê problemu.
W artykule zaprezentowano równie¿ metodê wyznaczania minimalnej ceny za paliwo gazowe, zapewniaj¹cej
osi¹gniecie za³o¿onej przez inwestora stopy zwrotu.
S³owa kluczowe: LNG, symulacja Monte Carlo, op³acalnoæ ekonomiczna

Kryzia D., Kaliski M.: Znaczenie technologii wytwarzania energii elektrycznej bazuj¹cych na gazie ziemnym dla przedsiêbiorstwa energetycznego w kontekcie dywersyfikacji jego struktury produkcyjnej  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
W artykule opisano zmiany na rynku energii oraz potrzeby krajowej elektroenergetyki. Zwrócono uwagê na mo¿liwoci wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej. Opisano ryzyko funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego i mo¿liwoci jego ograniczenia poprzez dywersyfikacjê technologii wytwórczych.
Omówiono analizê portfelow¹ w zakresie planowania struktury produkcyjnej przedsiêbiorstwa. Przeprowadzono
analizê przypadku pokazuj¹c korzyci jakie niesie dla przedsiêbiorstwa energetycznego dywersyfikacja jego
struktury wytwórczej poprzez wdro¿enie technologii gazowych.
S³owa kluczowe: gaz ziemny, wytwarzanie energii elektrycznej, dywersyfikacja struktury produkcyjnej, technologie energetyczne, analiza portfelowa, planowania struktury produkcyjnej

Lewkiewicz-Ma³ysa A., Winid B.: Zmiennoæ parametrów ilociowych i jakociowych
wód mineralnych róde³ Rymanowa-Zdroju  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29 
No. 1
W ród³ach rejonu Rymanowa Zdroju wyp³ywaj¹ wody o ró¿nej mineralizacji. S¹ to wody s³abozmineralizowane
(ujêcie ¯elaziste, Hubin) redniozmineralizowane i wysokozmineralizowane: Ignacy, Tytus, Klaudia, Celestyna
i Basenowe. Wody s³abo i rednio zmineralizowane s¹ typu HCO3-Ca. Wody wysokozmineralizowane sa typu
Cl-HCO3-Na. S¹ to szczawy zawieraj¹ce sk³adniki swoiste takich jak jod i kwas metaborowy. Wydajnoæ
badanych róde³ wód wysoko zmineralizowanych wynosi od 1,04 do 16,18 l/min. W pracy omówiono parametry re¿imu róde³: Tytus, Klaudia, Celestyna, Basenowe. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych w latach
200420011 przedstawiono korelacje miêdzy parametrami ilociowymi i jakociowymi oraz dyskusjê wystêpuj¹cych zale¿noci. Analizowane ród³a wód leczniczych Tytus, Klaudia i Celestyna oraz Basenowe s¹ ród³ami VI klasy wydajnoci wg Meinzera. Na podstawie pomiarów wydajnoci w okresie ostatnich omiu lat mo¿na
powiedzieæ, ze s¹ ród³ami ma³o zmiennymi z wyj¹tkiem ród³a Celestyna, które jest ród³em zmiennym. Wahania parametrów fizykochemicznych analizowane w oparciu o rednie miesiêczne mieszcz¹ siê w zakresie dopuszczalnym dla parametrów leczniczych. Zale¿noci miêdzy wydajnociami ujêæ oraz zawartociami g³ównego sk³adnika  jonu chlorkowego potwierdzaj¹ wiêzi hydrauliczne róde³. ród³a zasilane s¹ z tego samego
zbiornika, a zró¿nicowane wartoci wspó³czynników korelacji mog¹ wskazywaæ na skomplikowane warunki
przep³ywu.
S³owa kluczowe: wody mineralne, korelacja, ród³a, Rymanów-Zdrój
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Macuda J.: Badania gleb i gruntów w rejonie miejsc wieloletniego sk³adowania odpadów wiertniczych i poeksploatacyjnych  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
W drugiej po³owie XX wieku w trakcie wiercenia otworów poszukiwawczych za rop¹ naftow¹ i gazem ziemnym
powszechn¹ praktyk¹ by³o sk³adowanie powstaj¹cych cieków i odpadów technologicznych w do³ach urobkowych na terenie wiertni. Do³y te nie by³y skutecznie zabezpieczone przed migracj¹ z nich toksycznych odcieków
do rodowiska i wokó³ nich dochodzi³o do zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych. Zasiêg i wielkoæ zanieczyszczenia ka¿dorazowo by³y uzale¿nione od iloci i toksycznoci sk³adowanych w do³ach urobkowych cieków i odpadów oraz warunków geologicznych i hydrogeologicznych wystêpuj¹cych w miejscu ich lokalizacji.
Dla ograniczenia negatywnych skutków dla rodowiska gruntowo-wodnego, sk³adowane cieki i odpady by³y
zestalane w do³ach urobkowych przy wykorzystaniu ró¿nego rodzaju materia³ów wi¹¿¹cych. W artykule przedstawiono wyniki badañ stanu jakociowego rodowiska gruntowo-wodnego w obrêbie do³u urobkowego zlokalizowanego na trenie KRN Grabownica, w którym sk³adowano zestalone odpady wiertnicze i poeksploatacyjne.
Wyniki badañ chemicznych próbek gruntów i wód podziemnych porównano z obowi¹zuj¹cymi aktualnie standardami jakociowymi rodowiska gruntowo-wodnego dla obszarów przemys³owych.
S³owa kluczowe: jakoæ gleb i gruntów, zanieczyszczenie gleb, utylizacja odpadów, sk³adowanie odpadów

Sapiñska-liwa A., Stryczek S., Gonet A., Mimier £., liwa T.: Badania wie¿ych zaczynów uszczelniaj¹cych do wype³niania otworowych wymienników ciep³a  AGH Drilling
Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
Badania wie¿ych zaczynów cementowych obejmowa³y dostêpne na polskim rynku mieszanki do cementowania
otworowych wymienników ciep³a. Badania przeprowadzone w Laboratorium P³ynów Wiertniczych na Wydziale
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie, wykonano na takich produktach jak: ThermoCem Plus, Hekoterm,
Stüwa Therm 2000. Przygotowano ró¿ne receptury tych produktów oraz testowano ich gêstoæ, rozlewnoæ, lepkoæ umown¹, pH filtratu, filtracjê rzeczywist¹ (w³aciw¹), odstój oraz w³aciwoci reologiczne takie jak lepkoæ
pozorna, lepkoæ plastyczna i granica p³yniêcia. Najlepsze wyniki uzyskano dla ThermoCem Plus. Dwie pozosta³e mieszanki, które najprawdopodobniej bazuj¹ na piasku kwarcytowym, cechowa³y siê s³ab¹ przet³aczalnoci¹.
Za pomoc¹ numerycznego programu komputerowego Rheo Solution dobrano optymalny model reologiczny dla
ThermoCemu Plus, gdy¿ tylko ten zaczyn spe³nia³ kryteria zaczynu cementu wiertniczego. Program dopasowa³ do
badanego zaczynu model HerschleyaBulkleya.
S³owa kluczowe: zaczyny uszczelniaj¹ce, otworowe wymienniki ciep³a, geoenergetyka

ªtefãnescu D.-P., Piteiu M.A., Vlasin I.: Nowe podejcie do poszukiwañ potencjalnych
niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu ziemnego w Basenie Transylwanii w Rumunii  AGH
Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
W artykule przeanalizowano wyniki badañ ekipy mened¿erskiej Romgazu nad okreleniem niekonwencjonalnych
z³ó¿ i zasobów gazu ziemnego w Basenie Transylwanii. Jednoczenie jest to kontynuacja ubieg³orocznych obliczeñ szacunkowych. W ten sposób te¿ zosta³ zainicjowany z³o¿ony projekt nad którym obecnie pracuj¹ autorzy
pracy. Dotychczasowe badania wykaza³y niewystarczaj¹cy stopieñ dojrza³oci materii organicznej na terenie Basenu Transylwanii, dlatego na tym etapie trudno mówiæ o gazie ³upkowym, mo¿na jedynie o gazie uwiêzionym
w skale. Metodologia zastosowana w pracy zosta³a powiêkszona o kolejne etapy, które opisano w artykule. Po
przeanalizowaniu bazy danych, wszystkich produktywnych z³ó¿ i obszarów pomiêdzy nimi, zgromadzone dane
i informacje przefiltrowano koncentruj¹c siê jedynie na nowych strefach, wewn¹trz znanych struktur oraz na pojedynczych otworach w strefie miêdzy z³o¿ami. G³ównie, na podstawie analizy rdzeni pobranych z g³êbokoci
z ponad 2000 m oraz badañ gazu o ma³ych prêdkociach lub praktycznie zerowych przep³ywach (suche testy)
wybrano badeñskie formacje o niskiej przepuszczalnoci i porowatoci. Dla wybranych pakietów i pojedynczych,
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wyizolowanych otworów oszacowano parametry petrofizyczne (porowatoæ, nasycenie gazem), geometryczne
pod k¹tem powierzchni i wydajnoci oraz energetyczne (wspó³czynnik objêtoci), w celu dalszego obliczenia
zasobów pocz¹tkowych z wykorzystaniem metody objêtociowej. Ze wzglêdu na niepewny charakter ka¿dego
z parametrów, poza deterministycznymi obliczeniami komputerowymi zastosowano statystyczn¹ metodê Monte
Carlo, uwzglêdniaj¹c¹ wartoci minimalne i maksymalne parametrów. Z przeprowadzonych badañ wynika mo¿liwoæ okrelenia gry zwi¹zanej z g³êbok¹ stref¹ Basenu, tj. G³êbokie Centrum Basenu i zaproponowania kilku
potencjalnych rozwi¹zañ na podstawie najbardziej korzystnych kryteriów, np. objêtoci, op³acalnoci, rdzeni
i profili, seismiki 3D. Opieraj¹c siê na przeprowadzonych szacunkach mamy nadziejê wdro¿yæ projekt pilota¿owy
w niedalekiej przysz³oci.
S³owa kluczowe: Basen Transylwanii, niekonwencjonalne z³o¿a gazu, gaz uwiêziony w skale, centrum g³êbokiego
basenu, poszukiwania

liwa T., Pacewicz M.: Wykonywanie otworowych wymienników ciep³a z wykorzystaniem silnika wg³êbnego  wiercenia urz¹dzeniami coiled tubing  AGH Drilling Oil
Gas 2012  Vol. 29  No. 1
W artykule opisano metodê wykonywania ukonych wierceñ dla instalacji rur otworowych wymienników ciep³a.
Z wykorzystaniem przewodu giêtkiego i silnika wg³êbnego mo¿liwe jest wykonywanie otworów o osi pod dowolnym k¹tem w stosunku do pionu. Dziêki temu mo¿liwe jest udostêpnienie górotworu jako rezerwuaru ciep³a pod
obiektami infrastruktury miejskiej.
S³owa kluczowe: wiercenia ukone, geotermia, geoenergetyka, przewód giêtki

Twardowski K., Dro¿d¿ak R.: Ocena wp³ywu mineralizacji filtruj¹cej wody na mierzon¹ przepuszczalnoæ orodków gruntowych  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29 
No. 1
W pracy przedstawiono uniwersaln¹ metodykê ilociowej oceny wp³ywu zmiennej mineralizacji filtruj¹cej wody na
mierzone w warunkach laboratoryjnych wartoci wodoprzepuszczalnoci (wspó³czynnika filtracji) orodków gruntowych. Opiera siê ona na procedurze korekcyjnej wyników badañ laboratoryjnych wodoprzepuszczalnoci
gruntów. Wykorzystuje siê w tym celu wzglêdny standaryzowany wspó³czynnik filtracji, zdefiniowany jako stosunek wspó³czynników filtracji wyznaczonych odpowiednio dla dowolnego badanego wodnego roztworu soli oraz dla
porównawczego roztworu 0,01 n CaSO4. Jego szacowanie opiera siê na opracowanym statystycznym modelu regresyjnym uwzglêdniaj¹cym jako zmienne objaniaj¹ce (prognozuj¹ce) chemizm filtruj¹cej wody wyra¿ony jej si³¹
jonow¹ oraz podstawowe charakterystyki petrofizyczne gruntów reprezentowane przez ich odkryt¹ porowatoæ oraz
efektywn¹ rednicê ziarn.
S³owa kluczowe: badania laboratoryjne, grunty s³aboprzepuszczalne, mineralizacja wody, podwójna warstwa
elektryczna, wspó³czynnik filtracji, modelowanie statystyczne

Winid B.: Mo¿liwoci zastosowania wskanika chlorkowo-bromkowego w identyfikacji zanieczyszczenia wód p³ynami po szczelinowaniu hydraulicznym  AGH Drilling Oil
Gas 2012  Vol. 29  No. 1
Jednym z problemów rozwa¿anych w dyskusji na temat eksploatacji gazu ³upkowego jest wp³yw procesu szczelinowania hydraulicznego na stan rodowiska wodnego. Wobec braku dowiadczeñ w tej dziedzinie musimy odwo³ywaæ siê do prac i propozycji krajów, które ju¿ te dzia³ania podejmuj¹. W pracy przeanalizowano mo¿liwoæ
zastosowania wskanika chlorkowo-bromkowego (równowagowego ilorazu zawartoci jonów chlorkowych
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i bromkowych) do oceny stanu rodowiska w aspekcie zanieczyszczenia p³ynami po szczelinowaniu hydraulicznym. Zwrócono uwagê na mo¿liwoci innych ognisk zanieczyszczeñ, które mog¹ skutkowaæ podobnym zakresem
wartoci tego wskanika, a tak¿e na niewielk¹ iloæ danych dotycz¹cych wartoci tego wskanika w wodach
aktywnej strefy wymiany w warunkach Polski.
S³owa kluczowe: wsanik chlorkowo-bromkowy, zanieczyszczenie wód, wody zasolone

W³odek T.: Wybrane aspekty techniczne ruroci¹gowego transportu dwutlenku wêgla 
AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
Pozyskiwanie energii z wêgla wi¹¿e siê z coraz wiêkszymi wyzwaniami w wietle wiatowych trendów zwi¹zanych z ograniczeniem emisji dwutlenku wêgla jako jednego z tzw. gazów cieplarnianych. Jednym ze sposobów
redukcji emisji CO2 jest wdro¿enie technologii jego wychwytywania i geologicznego sk³adowania. Podstawowym i integralnym etapem ca³ego ³añcucha technologii CCS ³¹cz¹cym wychwyt i sk³adowanie jest transport dwutlenku wêgla. Transport du¿ych iloci CO2 (rzêdu 210 MtCO2/rok) na du¿¹ odleg³oæ jest ekonomicznie uzasadniony tylko za pomoc¹ ruroci¹gów. Technicznie dwutlenek wêgla mo¿e byæ transportowany w stanie nadkrytycznym oraz jako ciecz w warunkach cinienia nadkrytycznego. Po³o¿enie punktu krytycznego CO2 (Pc = 7,38 MPa,
Tc = 31,1oC) sugeruje przesy³ w zakresie bardzo wysokich cinieñ (815 MPa). Dodatkowo w przypadku utrzymywania stanu nadkrytycznego na ca³ej d³ugoci ruroci¹gu wymagane jest utrzymanie wysokiej temperatury, co
jest bardzo energoch³onne, wskazane jest tak¿e zastosowanie izolacji termicznej ruroci¹gu, co dodatkowo zwiêksza nak³ady inwestycyjne. Natomiast opory przep³ywu transportowanego CO2 w fazie ciek³ej s¹ znacznie mniejsze.
W artykule przedstawione zostan¹ podstawowe za³o¿enia projektowe ruroci¹gowego transportu CO2, takich jak:
wybór trasy, dobór rednicy ruroci¹gu, wymagania materia³owe oraz koncepcje uk³adów technologicznych.
Przedstawione zostan¹ tak¿e wyniki symulacji przep³ywu strumienia dwutlenku wêgla dla kilku odrêbnych przypadków: sta³ego wydatku masowego, sta³ej rednicy ruroci¹gu, zmiennego sk³adu strumienia CO2 oraz analizy
zmian temperatury transportowanego dwutlenku wêgla.
S³owa kluczowe: dwutlenek wêgla, ruroci¹g, transport CO2, CCS

Wojnarowski P., Stopa J.: Aktualne mo¿liwoci komputerowej symulacji szczelinowania
hydraulicznego w z³o¿ach  AGH Drilling Oil Gas 2012  Vol. 29  No. 1
Celem pracy jest analiza aktualnych tendencji wiatowych w modelowaniu komputerowym zabiegów szczelinowania hydraulicznego a tak¿e ocena mo¿liwoci technicznych i przydatnoci wybranych symulatorów szczelinowania do projektowania zabiegów w ró¿nych warunkach geologicznych, w tym dla z³ó¿ niekonwencjonalnych.
W ramach pracy dokonano oceny przydatnoci oprogramowania GOHFER oraz Meyer Fracturing (MFrac
i MShale) do prac projektowych zabiegu szczelinowania hydraulicznego, optymalizacji parametrów technologicznych oraz prognozowania produkcji. W tym celu wykonano testowe obliczenia symulacyjne z wykorzystaniem tych narzêdzi.
S³owa kluczowe: symulacja numeryczna, szczelinowanie hydrauliczne
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